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 ملخظ:

ٌٗـــــالج هـــــظا اإلا٣ـــــا٫ جـــــإزحر  الاجٟـــــا١ الىـــــىوي       

ؤلاًغاوي ٖلى جىاػن ال٣ىي في الكغ١ ألاوؾِ،ٞباليؿبت 

لولئـــــــ٪ الـــــــظًً ٌٗخ٣ـــــــضون بـــــــإن الاجٟـــــــا١ مـــــــً قـــــــإهه ؤن 

ًــــــــــاصي بلــــــــــى جد٣ُــــــــــ٤ الخــــــــــىاػن والاؾــــــــــخ٣غاع مــــــــــً زــــــــــال٫ 

خــضا٫ فـــي الؿُاؾـــت الخاعظُــت ؤلاًغاهُـــت،اهُال٢ا مـــً  الٖا

ٖـــضة اٖخبـــاعاث فـــي م٣ـــضمتها الخىمُـــت الا٢خهـــاصًت ٦ألُـــت 

عثِؿـــُت،وفي هـــظا الهـــضص ًم٨ـــً ؤلاقـــاعة بلـــى ٢ـــى٫ عامـــي 

"ًمىً ؤن حعىـ بًـغان جدـٌى زىعي الظي ًغي بإهه 9

جغهُا فـي عبـع اللـغن اإلااضـ ي مـً ؤمـً الضولـت اإلاعؼولـت 

الاججــــاه آلازــــغ ؤن هــــظا  "،بِىمــــا  ًــــغي بلــــى كــــىة بكلُمُــــت

الاجٟـــا١ ؾِؿـــمذ إلًــــغان بمـــض هٟىطهـــا فــــي ظمُـــ٘ ؤهدــــاء 

ــض مــً خــضة  الكـغ١ ألاوؾــِ،وهى ألامــغ الــظي ؾـِشحر اإلاٍؼ

الخىـــــــــاٞـ لـــــــــضي الٗضًـــــــــض مـــــــــً ال٣ـــــــــىي ؤلا٢لُمُـــــــــت وفـــــــــي 

 م٣ضمتها اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت-

9جــــــــــــىاػن ال٣ىي.الكــــــــــــغ١ اليلمــــــــــــاث اإلافخاخُــــــــــــت

 ألاوؾِ.الاجٟا١ الىىوي-

Abstract: 

        There is a split-level researchers and 

politicians, whether Iran's nuclear agreement 

with the group of countries (P5 + 1) will lead to 

disruption of the balance of power, and 

increasing instability, or the opposite. For those 

who believe that the agreement would lead to 

the achievement of balance and stability 

through moderation in Iranian foreign policy 

focused on several considerations in the 

forefront of economic development the main 

sleeve mechanism, and in this regard can be 

referred to Rami Khouri say who sees that he 

"can reflect Iran, Turkey's shift in the past 

quarter-century of the isolated state security 

into a regional power," in by contrast the other 

direction believes that this agreement will allow 

Iran to extend its influence throughout the 

region, which would raise more competition and 

the fear of many regional powers, particularly 

Saudi Arabia, which would put the balance of 

power that had prevailed since the collapse of 

Iraq in 2003, the subject of questioning model 

and reconsideration- 
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 ملضمت:

ــــبٌٗ     ــ ــ ــــت لـ ــ ــ ـــــاث الجُىبىلُد٨ُُـ ــ ــــٙى الخىظهــ ــ ــ جهـ

ال٣ــــــىي ؤلا٢لُمُــــــت فــــــي مى٣ُــــــت الكــــــغ١ ألاوؾــــــِ ظــــــىهغ 

ـــــاب٘  ــ ُـ ـــم بال ــ ــ ـــــا جدؿـ ــ ـــــاصة مـ ــ ـــــت،والتي ٖـ ــ ُـ ـــــاث الخٟاٖل ــ الٗال٢ـ

الهــغاعي،وهظا جؼامىــا مــ٘ بضاًــت الدؿــُٗىاث مــً ال٣ــغن 

ـــخي خ ـــراث ؤلا٢لُمُـــــت و الضولُـــــت اإلااضــ ُـــــض ؤؾـــــٟغث اإلاخٛحــ

آهـــــظا٥ ٖـــــً حكـــــ٨ُل مىٓىمـــــت ظضًـــــضة مـــــً الخىاػهـــــاث، 

ـــراث ٢ُمُـــــت و٦ـــــظا ه٩ُلُـــــت ٖلـــــى  ـــا حٛحــ ـــي خملـــــذ مٗهــ والتــ

مؿــخىي اليؿــ٤ الــضولي ٞاجدــت اإلاجــا٫ ؤمــام جىــامي اصواع 

الٟىاٖــل ؤلا٢لُمُــت الكــغ١ ؤوؾــُُت،والتي اجســظث مــً 

ـــً اإلاى٣ُـــــــت الكـــــــغ١ ؤوؾـــــــُُت مُـــــــضاها لهـــــــا لخ٨ ــ ـــ٠ ٖــ ــ كــ

َمىخاتهــا الالمدــضوصة الهاصٞــت ؤؾاؾــا بلــى بٖــاصة عؾــم 

ـــــخالءم و  ــ ــ ـــا ًــ ــ ــ ــ ــــت بمــ ــ ــ ـــتراجُجُت للمى٣ُـــ ــ ــ ــ ــــت الجُىؾــ ــ ــ ُـــ الخٍغ

مهـــــالخها بالضعظـــــت ألاولى،وهىـــــا ًم٨ـــــً ؤلاقـــــاعة بهـــــٟت 
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ــــىجحن  ــ ـــر ٢ـ ــ ــــٟتهما ؤ٦بــ ــ ـــٗىصًت بهـ ــ ـــــغان والؿــ ــــى بًــ ــ ــــت بلـ ــ زانـ

ــــضص  ــ ــ ـــا والخمــ ــ ــ ــــِ هٟىطهمـــ ــ ــ ـــت لبؿــ ــ ــ ـــي اإلاى٣ُـــ ــ ــ ـــــخحن فـــ ــ مخىاٞؿــ

 ب٢لُمُا-

ـــ   ـــهضث الٗال٢ــــــاث بـــ ـــً قـــ حن البلــــــضًً الٗضًــــــض مـــ

الخٛحـــــراث  جغاوخـــــذ بـــــحن الخ٣ـــــاعب والخباٖـــــض  بـــــضءا مـــــً 

ـــــام  ـــــت 0887ٖـ ــــى ٚاًـ ـــ٘ 1//1وبلــ ــ ـــــا جغاظـ ان مـ ـــــٖغ ـــً ؾـ ــ ،ل٨ـ

 2//1طل٪ الخٟاهم م٘ اجهُاع هٓام نضام خؿحن ٖام 

وهـــى ألامـــغ الـــظي زلـــ٤ ٞـــغاٙ ب٢لُمـــي ؾـــاص ُٞـــه الخىـــاٞـ 

ـــــخي  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــا الؿُاسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــضًغ همىطظهمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــىجحن لخهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــحن ال٣ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بـ

اصة خضة  الخىاٞـ ْهىع وؤلاًضًىلىجي،وما  ؾاهم في ٍػ

ـــان  ــ ــ ــ ــ ـــــضار لبىـ ــ ــ ــ ـــً ؤخـ ــ ــ ــ ــ ـــــضءا مـ ــ ــ ــ ـــراث بـ ــ ــ ــ ــ ـــــً اإلاخٛحـ ــ ــ ــ ـــــض مـ ــ ــ ــ الٗضًـ

 -8//1،و٦ظا الجزإ اإلاؿلر في الُم5ً//1ٖام

ـاصة الخىـاٞـ هـى   بال ؤن ؤهم خـضر ؾـاهم فـي ٍػ

م مــً  غ ؤؾــلخت هىوٍــت،ٞبٚر مؿــإ بًــغان الىىوٍــت لخُــٍى

ػوا٫ اخخمــــــــا٫ امــــــــخال٥ بًــــــــغان للؿــــــــالح الىــــــــىوي بال ؤن 

حكٗغ بإجها مهضصة ٖلى هدى متزاًض مً بًغان الؿٗىصًت 

ٗـذ ٖجهـا ال٣ٗىبــاث الا٢خهـاصًت،بط جخسـٝى مــً  التـي ٞع

ــــت  ـــي مداولـ ـــخسضم ٢ىتهـــــا الا٢خهـــــاصًت الجضًـــــضة فــ ؤن حؿــ

مجهــا لبؿــِ هٟىطهــا فــي ظمُــ٘ ؤهدــاء اإلاى٣ُــت،في الى٢ــذ 

الـــظي ج٩ـــاٞذ ُٞـــه لخهـــبذ ٢ـــىة ب٢لُمُـــت مهُمىـــت والخـــض 

 لؿٗىصًت-مً زُغ هٟىط اإلامل٨ت الٗغبُت ا

ـــعى  ــ ــ ـــــا٫ ٌؿـــ ــ ـــــظا اإلا٣ـــ ــ ـــــةن هـــ ــ ـــ٤ ٞـــ ــ ــ ـــــظا اإلاىُلـــ ــ ـــــً هـــ ــ مــ

ـــ٩الُت الخالُــــت9 بلــــى ؤي مــــضي لدؿــــلُِ الًــــىء ٖلــــى ؤلاقـ

ًمىـــــــــــً ؤن ٌؿـــــــــــاهم الاجفـــــــــــاق الىـــــــــــىوي بـــــــــــحن بًـــــــــــغان 

ً اللـــــــىي لطـــــــالح 1+5ومجمىعـــــــت ) (فـــــــي كلـــــــب مـــــــىاٍػ

 بًغان؟؟؟؟؟

ـــُاٚت  ــ ــ ــ ـــ٩الُت،جم نــ ــ ــ ــ ـــــُِ ؤلاقــ ــ ــ ــــل  جبؿــ ــ ــ ــ ـــً ؤظـ ــ ــ ــ ومــ

 ي9الٗضًض مً الدؿائالث البدشُت ٖلى الىدى الخال

هل ؾاهم ؤلاجٟا١ في حُٛحر م٩اهت بًـغان فـي  

الكــــــغ١ ألاوؾــــــِ؟؟؟وماهي ؤبــــــغػ جضاُٖاجــــــه 

 ٖلى الجاهب الؿٗىصي؟؟؟

مــــــــــــاهي ؤبــــــــــــغػ الاؾــــــــــــتراجُجُاث التــــــــــــي جبىتهــــــــــــا  

ال٣ــــىجحن مــــً ؤظــــل يــــمان هُمىتهــــا وبؿــــِ 

 هٟىطها؟؟

ــــى  ــ ـــــُت ٖلــ ــ ـــــُاٚت الٟغيـ ــ ـــم نـ ــ ــ ـــم  جـ ــ ــ ـــــض جـ ــ و٢ـ

 الىدى الخالي9

صة ؤصي الاجفــــاق الىــــىوي ؤلاًغاوــــي بلــــى بعــــا 

بلــــىعة جىاػهـــــاث كـــــىي حضًـــــضة فـــــي الشـــــغق 

ألاوؾــــــــ مـــــــً زـــــــالٌ فـــــــً العؼلـــــــت علــــــــى 

 بًغان.

ـــاصة   ؾـــاهم ؤلاجفـــاق الىـــىوي ؤلاًغاوـــي فـــي ٍػ

الىفـىط ؤلاًغاوـي فـي بكلـُم الشـغق ألاوؾـــ 

 ملابل جغاحع الىفىط الؿعىصي.

 ؤهمُت الضعاؾت:

جخمشـــــــــــل ؤهمُـــــــــــت هـــــــــــظه الضعاؾـــــــــــت فـــــــــــي ٖـــــــــــضة      

ـــا اٖخبــــــــاعاث فــــــــي م٣ــــــــضمتها ؤجهــــــــا جىاو  ــ ــ ــــت ب٣ىاهـ ــ ـــــذ اإلاى٣ُــ ــ لـ

الٟاٖلت وهي بًغان والؿٗىصًت،مً زال٫ مداولت عنض 

جــــــإزحر الاجٟــــــا١ الىــــــىوي ٖلــــــى خايــــــغ ومؿــــــخ٣بل الكــــــغ١ 

ــــه  ــ ــ ــ ـــً ٧ىهـ ــ ــ ــ ــــ٘ مــ ــ ــ ــ ــــٕى جيبـ ــ ــ ــ ــــت اإلاىيـ ــ ــ ــ ـــِ،٦ما ؤن ؤهمُـ ــ ــ ــ ألاوؾــ

ا خايـــــــــــغا ٖلـــــــــــى مؿـــــــــــخىي  مىيـــــــــــٕى الؿاٖت،ومىيـــــــــــٖى

ـــــغؤي  ــ ـــــاث الـ ــ ــــت واهخمامـ ــ المُــ ـــــُت وؤلٖا ــ ــــاث الؿُاؾـ ــ الى٣اقــ

 الٗام-

 ؤهضاف الضعاؾت:

اولــــــت عنــــــض جــــــضاُٖاث الاجٟــــــا١ الىــــــىوي مد 

ٖلــــــــــى جــــــــــىاػن ال٣ــــــــــىي فــــــــــي مى٣ُــــــــــت الكــــــــــغ١ 

 ألاوؾِ-

مداولــــت ؤلاخاَــــت بمسخلــــ٠ ؤلاؾــــتراجُجُاث  

ـــــخُذ  ــ ـــل جصــ ــ ــ ـــً ؤظــ ــ ــ ــــىجحن مــ ــ ـــا ال٣ـــ ــ ــ ـــي جبىتهــ ــ ــ التــ

ازـــــــخال٫ جـــــــىاػن ال٣ـــــــىي وصٞٗـــــــه ل٩ُـــــــىن فـــــــي 

 نالخها-

٦مـــــــا تهـــــــضٝ هــــــــظه الضعاؾـــــــت بلــــــــى الخٗـــــــٝغ ٖلــــــــى 

ــــاث ؤلا ــــ٠ الخدالٟــ تهــــــا مسخلــ ـــي ٖٞغ ـــراث التـــ ــــت الخٛحـــ ٢لُمُــ

والتــــي ؾـــــٝى ٩ًـــــىن لهـــــا صون قـــــ٪ جـــــإزحر ٖلـــــى مؿـــــخ٣بل 

 جىاػن ال٣ىي-
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 مطؿلحاث الضعاؾت:

ٖــــــــــــٝغ مٗهــــــــــــض الكــــــــــــغ١ الشــــــــــــغق ألاوؾـــــــــــــ:,.0

"اإلاىؿلــــت ألاوؾــــِ فــــي واقــــىًُ الكــــغ١ ألاوؾــــِ بإهــــه9

اإلامخــضة مــً اإلاغــغب بلــى ؤهضوهِؿــا،ومً الؿــىصان بلــى 

لـى زـالٝ الٗضًـض مـً  1ؤوػبىؿخان." ٞهظا الخٍٗغ٠ ٖو

ٟــــاث ألازــــغي ٢ــــض ؤوعص مى٣ُــــت اإلاٛــــغب ظــــؼء مــــً الخ ٍٗغ

 الكغ١ ألاوؾِ-

ــــت         ــــاوي للٗال٢ــــــاث الضولُــ ُــ ـــا اإلاٗهــــــض البًر ؤمـــ

"اإلاىؿلـــــــت التــــــي حشـــــــمل بًـــــــغان الكــــــغ١ ألاوؾـــــــِ بإهــــــه9

ــــــــغة العغبُــــــــت والعــــــــغاق وؾــــــــىعٍا  وجغهُــــــــا وشــــــــبه الجٍؼ

 2وفلؿؿحن ولبىان ومطغ والؿىصان وكبرص."

اػن ال٣ـــىي ال ًـــؼا٫ مٟهـــىم جـــى جـــىاػن اللـــىي:-/2

ــــت  ــ ــ ـــــاء الؿُاؾـ ــ ـــــً ٖلمــ ــ ـــر مــ ــ ــ ـــــض ٦شحــ ــ ــــىى ٖىــ ــ ــ ــــه الٛمـ ــ ٨ًخىٟـــ

ـــــباب  ــ ــــىى ؤؾــ ــ ــ ـــــظا الٛمـ ــ ـــــت،ومبٗض هــ ــ ـــــاث الضولُــ ــ والٗال٢ــ

 ٦3شحرة مجها9

ٞهــم جــىاػن ال٣ــىي ٖلــى ؤهــه ه٣ُــت حٗــاص٫ بــحن  

 ٢ىجحن مخٗاعيخحن-

اٞتــــــــــــــراى ظمــــــــــــــىص جــــــــــــــىاػن ال٣ــــــــــــــىي واوٗــــــــــــــضام  

 خغ٦ُخه،ؤو ٖلى ألا٢ل جدغ٦ه ببِء قضًض-

ــــت اٞتـــــــــــــراى جـــــــــــــىاػن ال٣ـــــــــــــىي ٦ؿُاؾـــــــــــــت ص  ــ ــ ــ ــ ولُـ

م٣هـــــــــــــــــــىصة لـــــــــــــــــــظاتها،باٖخباعها ؤصاة لخٟـــــــــــــــــــٔ 

 الاؾخ٣غاع الضولي-

ـــى         ــــ٠ مدـــــضص إلاٗجــ ٍـ ــــظل٪ لـــــِـ هىـــــا٥ حٗغ لـ

جــىاػن ال٣ــىي،بط ًدٟــل ؤصب الٗال٢ــاث الضولُــت بمٗــاوي 

ؿـــــخسضم فـــــي ؤ٦ثـــــر مـــــً  مخٗـــــضصة إلاٟهـــــىم جـــــىاػن ال٣ىي،َو

                                           
ؤخمض ٖاٝع ؤعخُل ال٨ٟاعهت،آلازاع الؿُاؾُت في  , 1

مجلت حامعت الىٓام ؤلا٢لُمي الٗغبي في يىء اخخال٫ الٗغا١-

،اإلاجلض صمشم للعلىم الاكخطاصًت واللاهىهُت

 -511،م8//1،1/،الٗضص14
 -511اإلاغظ٘،،م هٟـ , 2
العالكاث الؿُاؾُت الضولُت زامغ ٧امل الخؼعجي، , 3

،ٖمان9صاع مجضالوي لليكغ 0/،ٍوبؾتراجُجُت بصاعة ألاػماث

 -156،م4//1والخىػَ٘،

ــــى  ــ ـــــغ ٖلــ ــ ـــاهغة ال ج٣خهـ ــ ــ ــــ ْـ ــ ــ ــــه ٨ٌٗـ ــ ـــى ل٩ىهــ ــ ــ ـــ٩ل ومٗجـ ــ قـــ

مىظـىصة فـي الُبُٗـت الٗال٢اث الضولُت ٞدؿب،بل هي 

 والٗال٢اث الا٢خهاصًت والاظخماُٖت-

كــــحر          بــــإن  Sidney Fayؾــــُضوي فــــاي َو

:"الخــــىاػن الحــــم بــــحن صٌو ؤعػــــاء جــــىاػن ال٣ــــىي ٌٗجــــي

العائلــــت الضولُــــت،واللاصعة علــــى مىــــع ؤي  منهــــا مــــً ؤن 

ــــت بمــــا فُــــه الىفاًــــت لخفــــغع بعاصتهــــا علــــى  جطــــبذ كٍى

"ً ٌٗخبـر ٦ألُـت إلاىــ٘  ايفـ،ٞخـىاػن ال٣ـىي خؿــب 4آلازـٍغ

ْهـــىع ٢ـــىة مهُمىـــت حؿـــخُُ٘ جد٣ُـــ٤ مهـــالخها بكـــ٩ل 

ــــــغى مباصرهــــــا ٖلــــــى بــــــاقي ال٣ــــــىي فــــــي اإلاجخمــــــ٘  مىٟــــــغص ٞو

 الضولي-

ومــــــــً ؤلاظابــــــــت ٖلــــــــى ؤلاقــــــــ٩الُت اإلاُغوخــــــــت       

 ؾاب٣ا،جم ج٣ؿُم هظا اإلا٣ا٫ ٖلى الىدى الخالي9

, : الاجٟــــــــا١ الىــــــــىوي ؤلاًغاوــــــــي مــــــــ٘ اإلادــــــــىع ألاٌو

ت)  (-0*4مجمٖى

اإلا٩اهت ؤلاًغاهُت فـي بٗـض الاجٟـا١ اإلادىع الشاوي: ,

 الىىوي-

اإلا٩اهت الؿٗىصًت بٗـض الاجٟـا١ اإلادىع الشالث: ,

 الىىوي-

الخــغوب بالى٧الـــت ٦ألُــت لخُٛحـــر اإلادــىع الغابـــع: ,

 جىاػن ال٣ىي في ْل الاجٟا١ الىىوي-

جـــــإزحر الاجٟـــــا١ الىـــــىوي ٖلـــــى اإلادـــــىع الخـــــامـ: ,

 لٗغبُت الؿٗىصًت-ألاهضاٝ ؤلا٢لُمُت للممل٨ت ا

 ٌ ف 9اإلادىع ألاو باالجفاق الىىوي الخعٍغ

 وعىاضغهؤلاًغاوي 

 وعىاضغه 2013هىفمبر 24اجفاق حىُف  ,ؤوال

بـــــضا واضـــــخا ؤن مؿـــــإلت الخٟـــــاوى خـــــى٫         

اإلالــــــــ٠ الىــــــــىوي ؤلاًغاوــــــــي لــــــــً ًدؿــــــــمها بال اإلاٟاويــــــــاث 

اإلاباقــــغة بــــحن بًــــغان والىالًــــاث اإلاخدــــضة بكــــ٩ل ؤؾاســــخي 

 03و٫ ال٨بـــري ألازغي،ولـــظل٪ فـــي ًـــىمي بيـــاٞت بلـــى الـــض

ؤ٦خــىبغ فــي ظىُــ٠ الخ٣ــى فــي الجىلــت ألاولــى ٧ــل مــً  04و

ــت  ــ٤ ظضًــض 0*4بًــغان ومجمٖى ،مــً زــال٫ مكــاع٦ت ٍٞغ
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 االتفاق النىوٍ اإليرانٌ وتأثريه علِ التىازنات االقلًنًُ يف الشرق األوشط  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 99 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتاسع اجمللد الثاني  العددــــــــــــ 

٩ـــــي وؤلاًغاوي،و٢ـــــض  ـــى الجـــــاهبحن ألامٍغ ـــحن ٖلــ ـــً اإلاٟاويــ مــ

عاهــً الٗضًــض مــً الخبــراء ٖلــى الىدُجــت ؤلاًجابُــت لهــظه 

خاعظُــــــــــــــــــت اإلاٟاويــــــــــــــــــاث،خُض ؤٖــــــــــــــــــغب و٦ُــــــــــــــــــل وػاعة ال

ــــت  ٨ُــ ىــــــضي شــــــحرمانألامٍغ ـــً  Wendy 1Sherman ٍو ٖـــ

ــــى  ــ ـــــاصه ٖلـ ــــال٫ اٖخمــ ـــاث،مً زـــ ــ ـــــظه اإلاٟاويــ ــــي هــ ــــت فـــ الش٣ـــ

م٣اعبــــــــــــــــــــت مسخلٟــــــــــــــــــــت ظـــــــــــــــــــــضا ج٣ــــــــــــــــــــىم ٖلــــــــــــــــــــى الخٟـــــــــــــــــــــاهم 

ـــــاث  ــ ــ ــ ــــي اإلاىا٢كــ ــ ــ ــ ــــه فـــ ــ ــ ــ ــ ــــ٘ ؤؾؿـ ــ ــ ــ ـــم ويـــ ــ ــ ــ ــ ـــــظي جــ ــ ــ ــ اإلاخباص٫،والــ

مدمــض حــىاص الؿــاب٣ت-٦ما ٖبــر وػٍــغ الخاعظُــت ؤلاًغاوــي 

ـــف ح ٖـــً الش٣ـــت فـــي هجـــاح هـــظه اإلاٟاويـــاث،بط نـــغ  قٍغ

ـــــاثال9" الجمُـــــــع وـــــــان ٌشـــــــعغ ؤهـــــــه كـــــــض جدلـــــــم جلـــــــضم ٢ــ

 2هبحر...للض وحضها ؤعغُت مشترهت".

مبر ٖام  13وفي           جم٨ىذ بًـغان  1/02هٞى

ت  مً الاجٟا١ ٖلى زُت الٗمل اإلاكتر٦ت  0*4ومجمٖى

 Accordالاجفــــــاق اإلابــــــض يواإلاٗغوٞــــــت ؤًًــــــا باؾــــــم 

préliminaire  الاجفـــــــــــــاق الهخلـــــــــــــاليؤوAccord 

intérimaire  و٧ـــان طلـــ٪ ٦ىدُجـــت خخمُـــت للمٟاويـــاث

٨ُــت وبًــغان وعاء  التــي ظــغث بــحن الىالًــاث اإلاخدــضة ألامٍغ

ال٩ىالِـ لٗضة ؤقهغ،ما ؤصي بلى الخ٣ضم في مؿـاع هـظا 

ـــــــ 3الاجٟــــــا١- ـــهغ  5/و٢ــــــض ٢ــــــضعث مــــــضة هــــــظا الاجٟــــــا١ بــ ــ ؤقـ

ـــــالي  ــ ــ ــ م٨ً بالخـ ـــــت،ٍو ــ ــ ــ ُـ ــــت الُٞغ ــ ــ ــ ـــــض بمىا٣ٞــ ــ ــ ــ ًـ ــــت للخجض ــ ــ ــ ٢ابلــ

 5/ث اإلاا٢خـت إلاـضة لشَغاٝ ٣ٖـض ؾلؿـلت مـً الاجٟا٢ُـا

ـــــي  ــ ـــــا١ ٌُٗــ ــ ـــــاط الاجٟــ ــ ـــــضو ؤن هــ ــ ـــان ًبــ ــ ــ ــــى ٧ــ ــ ــ ـــهغ،ختى ولـ ــ ــ ؤقــ

 لشَغاٝ خض ؤ٢صخى مضجه ٖام إلبغام اجٟا١ جهاجي-

ـــم  /6و٢ــــــــض ؤٖــــــــغب مــــــــا ٣ًــــــــاعب          ــ ــ ــــت صٖـ ــ صولــ

اجٟــــــا١ ظىُـــــــ٠،ومً بـــــــحن عصوص الٟٗـــــــل الغثِؿـــــــُت هجـــــــض 

ذ وػٍــــــغ الخاعظُــــــت ؤلاًغاوــــــي الــــــظي اٖخبــــــره زُــــــىة  جهـــــٍغ

ـــــضًم اإلاؼ  ــ ـــى ج٣ـ ــ ــ ـــــا بلـ ــ ٖـ ـــحن ؤولى،وص ــ ــ ــــت بــ ــ ـــــدُٗاصة الش٣ــ ــ ـــــض إلؾـ ــ ٍــ

٩ــــــــــي  حن،فــــــــــي هٟـــــــــــ الى٢ــــــــــذ عخــــــــــب الــــــــــغثِـ ألامٍغ الُٞغ

بـالخُىعاث التـي ونـٟها بإهـه مهمـت وملمىؾـت مىـظ ٖــام 

                                           
1 , Bérangére Rouppert, "le programme 

nucléaire iranien  " .Luxenbourg :rapport du 

GRIP,2014,p14. 
2 , Ibid,p14- 
3 - Ibid,p14- 

،ؤمـــــا الـــــغثِـ الغوســـــخي والهـــــُجي ٣ٞـــــض ٧ـــــاهىا ؤ٦ثـــــر 7//1

بإهـــه اهخهـــاع   Poutineبـــىجحنخـــظعا بط ونـــٟه الـــغثِـ 

ؾحرجي للجمُ٘،وطهب وػٍغ الكاون الخاعظُت الغوسخي 

بلى ال٣ـى٫ بـإن هـظا الاجٟـا١   Serguei Lavrovالفغوف

 واوـــــ  َـــــيهـــــى اجٟـــــا١ ٞىػ،ؤهـــــا باليؿـــــبت لىٓحـــــره الهـــــُجي 

Wang Yi  ٣ٞـــض قـــضص ٖلـــى ؤزـــغ هـــظا الاجٟـــا١ ،واٖخبـــره

صٞإ ٖلى هٓام الاهدكـاع الىـىوي الـضولي وخمـاة الؿـالم 

 4والاؾخ٣غاع في الكغ١ ألاوؾِ-

ل٣ــض ؤْهــغث الــضو٫ الكــغ١ ؤوؾــُُت وفــي         

ـــــض ــ ــ متها صو٫ الخلــــــــــُج الٗغبــــــــــي جٟــــــــــائال خــــــــــظعا،بط مــــــــــً م٣ـ

ـــــغان  ـــل ؤن ٣ًلــــــل هــــــظا الاجٟــــــا١ زُــــــغ امــــــخال٥ بًـ اإلادخمـــ

للؿــالح الىــىوي صون الىٓــغ فــي صوعهــا وم٩اهتهــا فــي بِئتهــا 

ـــــاث  ــ ـــم حٗل٣ُــ ــ ــ ــــي ؤن مٗٓــ ــ ـــبب فـــ ــ ــ ــــى الؿــ ــ ـــــظا هـــ ــ ؤلا٢لُمُت،هــ

ىحن  حن والبدــــــــــــــــــــــٍغ اإلاؿــــــــــــــــــــــاولحن ؤلامــــــــــــــــــــــاعاجُحن وال٣ُــــــــــــــــــــــٍغ

ـــٗىصًحن،ع  ــ ــ خحن والؿـ ــــٍى ــ ــــاهُحن وال٩ــ ــ ــــى والٗمــ ــ ـــر ٖلــ ــ ــ ٦ؼث ؤ٦ثـ

ــــت  ـــــاء مى٣ُـــ لى بوكــ ـــــت،ٖو ـــي اإلاى٣ُــ ــ ــــخ٣غاع فــ ـــالم والاؾـــ ــ الؿــ

زالُــــــــــت مــــــــــً ألاؾــــــــــلخت الىىوٍــــــــــت،ؤما عص الٟٗــــــــــل ألا٦ثــــــــــر 

 ٞهـــــــــــــــى مى٢ــــــــــــــــ٠ 
ً
ٖضاثُـــــــــــــــت والـــــــــــــــظي لـــــــــــــــم ٨ًـــــــــــــــً مٟاظـــــــــــــــإ

بؾـغاثُل،خُض ونـ٠ عثـِـ وػعارهـا الاجٟـا١ بإهـه زُـإ 

ذي،و٢ـــــا٫ بإهـــــه ٧ـــــان مـــــً الىاظـــــب جُبُـــــ٤ الـــــضعوؽ  جاٍع

ـــ٤ بهخـــــاط اإلاؿـــــخٟاصة فـــــي ؾـــــىعٍا مـــــً ج٨ُٟـــــ ٪ ٧امـــــل إلاغاٞــ

ألاؾـــــــــــــــــــــــــلخت ال٨ُماثُـــــــــــــــــــــــــت،وو٣ٞا إلاٗهـــــــــــــــــــــــــض ؤلاؾـــــــــــــــــــــــــغاثُلي 

ٞــةن  ــضون هــظا 66للضًم٣غاَُــت  % مــً ؤلاؾــغاثُلُحن ًٍا

% ُٞٗخ٣ضون بإهه ٖلى بؾغاثُل الؿـعي 38اإلاى٠٢،ؤما 

ــــى  ــ ـــا ٖلـ ــ ـــــل اٖخماصهــ ـــــضص،وؤن ج٣لــ ــــاء ظــ ــ ـــــً خلٟـ ــــض ٖــ ــ للبدـ

٨ُت في الؿاخت الضولُت-   5الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

ـــــض         ــ ــ ــ دــ ـــــغان ٍو ــ ــ ــ ـــحن بًــ ــ ــ ــ ــ ــــضجي بــ ــ ــ ــ ــ ـــــا١ اإلابـ ــ ــ ــ ص الاجٟــ

ــــت ـــل  0*4ومجمٖى ـــى خـ ـــتر٥ للخىنــــل بلـ زُــــت ٖمــــل مكـ

ـــال  ــ ــــاث ٦ــ ـــــضاٝ وجُلٗــ ـــــ ؤهـ ـــــضي ٨ٌٗـــ ـــــل اإلاـ ٍـ ى ــــامل َو قــ

الجـــــاهبحن بهـــــىعة مخباصلت،هـــــظا الاجٟـــــا١ مـــــً قـــــإهه ؤن 

ـــاصي بلـــى الخُـــىة الجهاثُـــت.مً  ًســـِ الخـــضابحر ألاولُـــت ٍو

                                           
4  ,  Ibid,p15. 
5 -, Bérangére Rouppert,opcit, p16. 



 السياسية واإلدارية البحوثجملة 
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 111 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتاسع اجمللد الثاني  العددــــــــــــ 

ـــــظا  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي هــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ حن فـ ـــــٞغ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاث الُــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــض التزامــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــال٫ جدضًــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ زــ

حن9الاجٟا١-وؾُىضر الج  ضو٫ الخالي التزاماث الُٞغ

 التزاماث بًغان في الاجفاق اإلابض ي  -1

التزمذ بًغان بدىُٟظ الجؼء اإلاخٗل٤ بها مً       

 الاجٟا١ والظي جًم9ً

جمُُــــ٘ ههــــ٠ مسؼوجهــــا اإلاخــــاح خالُــــا مــــً الُىعاهُــــىم  ,

ـــــبت ــ ــــب بيؿـ ــ ــــت  085%' /1اإلاسهــ ــ ـــــغ و٧الــ ــ ـ ــــا لخ٣ٍغ ــ ٣ــ ـــٜ ٞو ــ ٧لـــ

ت الهضع في  مبر 03الُا٢ت الظٍع ض 1/02هٞى (،وؤن ال ًٍؼ

ـــً  ــ ــ ـــِب ٖــ ــ ــ ـــــظا الخسهــ ــ ـــــضة 4/هــ ــ ـــحن  5/% إلاــ ــ ــ ـــهغ،في خــ ــ ــ ؤقــ

ــــىص  ـــيُ٘ الى٢ــ ــــي لخهـــ ـــ٠ اإلاخب٣ـ ـــى الىهـــ ـــِخم ؤلاب٣ــــــاء ٖلــ ؾــ

 1إلاٟاٖل ؤبدار َهغان-

الاؾـــــــــــــخمغاع فـــــــــــــي جسهـــــــــــــِب الُىعاهُـــــــــــــىم ختـــــــــــــى  ,

/49 اصة( بكٍغ  2%)صون ٍػ

 (اصة وخضاث الخسهـِب الخالُـت  ///7ٖضم ٍػ

 وخــــضة اؾــــخ٨ملذ ولــــم ///7وخـــضة ٖاملــــت بســــالٝ 

ؤقهغ  5/حٗمل بٗض(،ؤي ججمُض مٗض٫ ؤلاهخاط إلاضة 

 باؾخصىاء بخال٫ الىخضاث الٟاقلت ٞىُا-

  ــــل ٧اٞــــت الُىعاهُــــىم اإلاىــــخج مــــً الهــــىعة جدٍى

ــت بلــى مســخى١ مخإ٦ؿــض ٖىــض اؾــخ٨ما٫ زــِ  الٛاٍػ

ل هظا-  الخدٍى

  ٘ـــ ـــال٫ هـــــظه اإلاـــــضة ؤي مى٢ــ ـــً جيشـــــخئ بًـــــغان زــ لــ

ىعصو-  ظضًض للخسهِب بسالٝ مى٢عي هُجز ٞو

  ـــ٠ ــ ــ ــ ُـ غ جى٢ ــــٍى ــ ــ ـــخسضام وجُــ ــ ــ ــ ـــــغان واؾـ ــ ــ ًـ ــــاء ب ــ ــ بوكــ

ألاهـــىإ اإلاخ٣ضمـــت مـــً وخـــضاث الخسهـــِب طاث ؤلاهخـــاط 

حره   IR-2 (-3اإلاًا٠ٖ)مشل ٚو

                                           
1 , g.balachandran and S.Samuel.C.Rajiv "Iran 

nuclear deal :the fine print ".rapport of institule for 

defence studies and analyses(IDSA).New 

Delhi,December09,2013,p03. 
قاصي،"الاجٟا١ الىىوي ألازحر بحن بًغان ٌؿغي ؤبى  ,2

ت  ٢9غاءة جدلُلُت لإلًجابُاث والؿلبُاث ل٩ل 0*4ومجمٖى

،" ماعؽ ,،ظاهٟي51-الٗضصمجلت ؤوعاق الشغق ألاوؾـَٝغ

 -//0،م1/03

ـــا ج٣ــــضًم   جخًــــمً زُــــت الٗمــــل اإلاكــــتر٥ ؤًًـ

بًـــغان إلاٗلىمـــاث واُٞـــت خــــى٫ اإلايكـــأث الىىوٍـــت للى٧الــــت 

ؤقـــهغ مـــً بضاًـــت هـــظه الٟترة،وحكـــمل حٗمـــُم  2/زـــال٫ 

عا٥ الــظي ٌٗمــل باإلاــاء اؾـخبُان مٗلىمــاث ٖــً مٟاٖـل ؤ

ــــت  ــ ــ ـــت الضولُــ ــ ــ ــ ـــــخي الى٧الـ ــ ــ ــــاث مٟدشـ ــ ــ ـــهُل ٖملُــ ــ ــ ــ الش٣ُل،وحؿـ

للىنـــــــى٫ بلـــــــى مدُـــــــاث ٞـــــــىعصو وهُجـــــــز،ووعف ومغاٞـــــــ٤ 

ً واإلاىاظم واإلاهاو٘- وطل٪ مً زال9٫  4الخسٍؼ

  ج٣ضم بًغان للى٧الت ؤي زُت مؿـخ٣بلُت لبىـاء

 ميكأث هىوٍت-

  ٘ـــ ــ ــ ـــل اإلاىا٢ـ ــ ــ ـــــُل ٧ـ ــ ــــت جٟانـ ــ ـــــغان للى٧الــ ــ ًـ ـــــضم ب ــ ج٣ـ

ـــ٘  الىىوٍت،مخًــــــــــــــمىت ونـــــــــــــــ٠ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي اإلاى٢ــ ــ ــ ــ ــ ـــى فــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــل مبجــ ــ ــ ــ ــ ل٩ـ

 والٗملُاث التي جخم ُٞه-

  ٘ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي مىا٢ــ ــ ــ ــ ــ ــــىمي فــ ــ ــ ــ ــ ـــــِل ًــ ــ ــ ــ ــ ـــام جٟخـ ــ ــ ــ ــ ــ ٓـ ـــ٤ ه ــ ــ ــ ــ ــ ًُبـ

الخسهِب للخإ٦ض مً ٖضم حُٛحـر الخهـمُم الٗلً)مشـل 

ــاصة  ــت لىنــالث ٖلــى الخــىالي لٍؼ ــل الىنــالث اإلاخىاٍػ جدٍى

 وؿبت الخسهِب(-

  ــــاظم ـــً مىـــ ــ ٖـ ــــاث  ـــــت مٗلىمـــ ـــــغان للى٧الـ ـــــضم بًــ ج٣ـ

له)لل  ٨ٗ٨ت الهٟغاء(الُىعاهُىم ومٗامل جى٣ُخه وجدٍى

ـــل   ٖـ ـــي مٟا ـــرة فـ ـــال٫ هــــظه الٟتـ ٌؿــــخمغ الٗمــــل زـ

 5ؤعا٥ بكغوٍ ؤهمها9

 -ال ًخم ه٣ل ؤي ماء ز٣ُل للمٟاٖل 

  ال ًــــخم ه٣ــــل ؤي و٢ــــىص هىوي)ًىعاهُــــىم َبُعــــي

 للمٟاٖل(-

  ه)مغجبُـــــــــــــــــــــــــــــت ال جـــــــــــــــــــــــــــــخم ؤي ججـــــــــــــــــــــــــــــاعب ازخباٍع

 بالدكُٛل(-

 :1+5التزاماث مجمىعت -2

                                                             
3,Idir Quahes and Ben smith, the deal with 

Iran.international affairs and defence 

section,december13,2013,p06.        
,0/2ٌؿغي ؤبى قاصي،مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه،م م  , 4
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ـــزم مجم           ـــل جلـــــ٪ البىـــــىص جلتــ ـــــت فــــي م٣ابــ ٖى

٨ُت بالخالي09*4/ لى عؤؾها الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ  1،ٖو

حٗلُــــــ٤ ٣ٖىبــــــاث الاجدــــــاص ألاوعوبــــــي والىالًــــــاث  

ـــل  ــ ــ ــ ــــإمحن والى٣ــ ــ ــ ــ ـــــضماث الخـ ــ ــ ــــى زــ ــ ــ ــ ـــت ٖلـ ــ ــ ــ ٨ُــ ـــــضة ألامٍغ ــ ــ اإلاخدــ

 اإلاغجبُت بمبُٗاث الىِٟ الخام-

ـــاص   ٨ُـــــت والاجدــ ـــ٤ الىالًـــــاث اإلاخدـــــضة ألامٍغ حٗلُــ

ـــر ألاوعوبـــــــــي لل٣ٗىبـــــــــاث ٖلــــــــــى الهـــــــــاصعاث ؤلاًغاهُـــــــــت الب ــ ــ تـــ

ـــــت،وال٣ٗىباث  ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاصن الشمُىـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــظهب واإلاٗـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــت والـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ و٦ُماٍو

٨ُت ٖلى نىاٖت الؿُاعاث في بًغان-  ألامٍغ

ـــــض بٗـــــضم ٞـــــغى ٣ٖىبـــــاث هىوٍـــــت ظضًـــــضة   الٖى

 مً مجلـ ألامً الضولي-

 عزهت جغ٦ُب وجىعٍض ٢ُ٘ الُٛاع في بًغان- 

جم٨ــــحن بٖــــاصة مبلــــٜ مخٟــــ٤ ٖلُــــه مــــً ؤلاعاصاث  

 2اإلاذجىع ٖلحها في الخاعط-

ـــــاة   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاء ٢ىــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مالُـــــــــــــــــــت لدؿـــــــــــــــــــهُل الخجـــــــــــــــــــاعة بوكـ

ــــت  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاث اإلادلُــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاهُت،لخلبُت الاخخُاظـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ؤلاوؿــ

ــــي  ــ ــ ــ ــــت فــ ــ ــ ــ ـــــىِٟ ؤلاًغاهُــ ــ ــ ــ ـــــضاث الـ ــ ــ ــ ـــخسضام ٖاثـ ــ ــ ــ ــ ؤلاًغاهُت،باؾـ

 الخاعط-

ل  -زاهُا/  :2015اجفاق لىػان ؤفٍغ

جــم الخىنــل بلــى اجٟــا١  1/04فــي مــاعؽ           

 بَاع جًمً ماًلي9

ان-   جدضًض مضة الاجٟا١،ًخ٤ٟ ٖلحها الُٞغ

لُىعاهُــىم فــي مؿـــخىي خهــغ ٖملُــت جسهـــِب  

 مٗحن-

حكــــــــــــــضًض الغ٢ابــــــــــــــت ٖلــــــــــــــى اإلايكــــــــــــــإث الىىوٍــــــــــــــت  

 ؤلاًغاهُت-

                                           
1  , Idir Quahes and Ben smith,opcit,p06. 
2 g.balachandran and S.Samuel.C.Rajiv,opcit,p02 

ل خُض  1جلذ هظه الجىلت ظىلت ؤزغي في  اٍٞغ

ــالن ٖــً زُــت قــاملت مكــتر٦ت للٗمــل مــً ؤظــل  جــم ؤلٖا

 3اإلاطخي ٢ضما في الاجٟا١-

لُت 14اجفاق فُِىا  ,زالشا.  20159حٍى

ـــً            ــ ــ ــ ـــرة مـ ــ ــ ــ ــــت وألازحـ ــ ــ ـــــت الشالشــ ــ ــ ـــــل اإلاغخلـ ــ ــ ًمشـ

اإلاٟاويـــــــــاث بـــــــــحن بًـــــــــغان وال٣ـــــــــىي ال٨بري،خُـــــــــض يـــــــــم 

ــــاجي  ـــــا١  048الاجٟــــــا١ الجهــ ـــــت الاجٟـ ـــحن وز٣ُـ ــ ـــا بـ ــ ـــــٟدت مـ نـ

ـــــامج  ـــــض البرهـ ُـ ــــى ج٣ُ ـــــت ٖلــ ُـ ـــ٤ ج٣ى ــ ـــــت مالخـ ألاؾاؽ،وزمؿـ

ـــــاًا  4/الىـــــــــــــــــىوي ؤلاًغاوي،ًغ٦ـــــــــــــــــؼ الاجٟـــــــــــــــــا١ ٖلـــــــــــــــــى  ــ ــ ــ ــ ــ ٢ًــ

ؤؾاؾــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُت9ؤظهؼة الُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغص اإلاغ٦ؼي،مســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؼون 

الُىعاهُىم،الكـــــٟاُٞت،مٟاٖل آعا٥ الـــــظي ٌٗمـــــل باإلاـــــاء 

 -4ش٣ُل،ال٣ٗىباثال

اإلادىع الشاوي:اإلاياهت ؤلاًغاهُت بعض الاجفاق 

 الىىوي ؤلاًغاوي:

ؾـــــــــــاهم الاجٟـــــــــــا١ الىـــــــــــىوي بـــــــــــحن بًـــــــــــغان           

لـــت  ٨ُـــت مـــً بجهـــاء ؾـــىىاث ٍَى ًـــاث اإلاخدـــضة ألامٍغ والىال

مــــــــــــً ال٣ٗىبــــــــــــاث اإلاٟغويــــــــــــت مــــــــــــً الىالًــــــــــــاث اإلاخدــــــــــــضة 

٨ُت والاجداص ألاوعوبي وألامم اإلاخدـضة،٦ما ؾـا هم ألامٍغ

ـــــــــــ٘ الٗؼلـــــــــــت الضبلىماؾـــــــــــُت  هـــــــــــظا الاجٟـــــــــــا١ ؤًًـــــــــــا فـــــــــــي ٞع

اإلاٟغويــت ٖلــى بًغان،وبٖــاصة م٩ــان بًــغان فــي الا٢خهــاص 

م مــً آلازــاع الؿــلبُت لل٣ٗىبــاث ٞــةن  الٗــالمي-ٞٗلى الــٚغ

ــــت  ــــ٪  07بًــــــغان ال جــــــؼا٫ جدخــــــل خالُــــــا اإلاغجبــ ٖاإلاُا،وجمخلــ

عابــــ٘ ؤ٦بــــر اخخُاَــــاث هُُٟــــت،وزاوي ؤ٦بــــر اخخُــــاَي مــــً 

ــــي الٗال ــ ـــاػ فـ ــ ـــــغان الٛــ ـــً بًــ ــ ـــــذ مــ ـــــل ظٗلــ ـــــظه الٗىامــ م،----هــ

 مهضع ظاطبُت لالؾدشماعاث ألاظىبُت اإلاباقغة-

                                           
ٌؿغي ؤبى قاصي،"الاجٟا١ الىىوي ألازحر بحن بًغان  ,3

ت  لبُاث ل٩ل ٢9غاءة جدلُلُت لإلًجابُاث والؿ0*4ومجمٖى

،" ماعؽ ,،ظاهٟي51-الٗضصمجلت ؤوعاق الشغق ألاوؾـَٝغ

 -//0،م1/03
4 Corolle morello and karen de young, »historic 

deal reached whith Iran to limite nuclear program, 

the Washington post, July 14.2015 at. 

http://wapo.st/1lo1loghvf   ,  

http://wapo.st/1lo1loghvf
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 112 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتاسع اجمللد الثاني  العددــــــــــــ 

ٖمـل ال٣ـاصة ؤلاًغاهُـىن وفـي يـىء الاجٟـا١        

ٖلــــــــــى مًــــــــــاٖٟت نــــــــــاصعاث الــــــــــىِٟ الخــــــــــام فــــــــــي الــــــــــبالص 

ملُـــىن بغمُـــل ًىمُـــا،وهي بؾـــتراجُجُت مـــً قـــإجها 2-1بلـــى

ؤن جىـــــــــاٞـ ظاعتهــــــــــا الٗغبُـــــــــت الؿــــــــــٗىصًت ؤ٦بـــــــــر مهــــــــــضع 

ـــِ بًغاهُــــت لكــــغاء للىِٟ ُـ ـــا ز َــــاثغة  /8،وهىــــا٥ ؤًًـ

ــ٘ ال٣ٗىبــاث  ا مــً ًــىهُج وبًغبام،بٗــض ؤن ًــخم ٞع ؾــىٍى

ــــــؼ الؿــــــُاخت،٧ل هــــــظا  ـــُىلها ال٣ــــــضًم وحٍٗؼ لخجضًــــــض ؤؾـــ

ــــ٘ ال٣ٗىبــــاث مــــً اإلاــــغجر ؤن جــــاصي بلـــــى  ٌكــــحر بلــــى ؤن ٞع

اصة الىمى الا٢خهاصي إلًغان-  1ٍػ

ٞمـــــً اإلاخى٢ـــــ٘ ؤن ؾدؿـــــخىعص جغ٦ُـــــا الٛـــــاػ         

ى٫ بـــــــــــاعؽ الجىـــــــــــىبي فـــــــــــي بًغان،٦مـــــــــــا ؾـــــــــــٝى مـــــــــــً خ٣ـــــــــــ

ـــــا,حؿــــــــخإه٠ مكــــــــغوٕ زــــــــِ ؤهابِــــــــب الٛــــــــاػ بًــــــــغان ــ ُـ ,جغ٦

ؤوعوبـا،وهى زــِ ؤهابِــب ه٣ـل الٛــاػ مــً بًـغان ٖبــر جغ٦ُــا 

بلى ؤوعوبا في مداولت لخس٠ُٟ اٖخماص ؤوعوبـا ٖلـى الٛـاػ 

الغوســـــخي زانـــــت بٗـــــض ؤن ؤنـــــبذ هـــــظا اإلاىيـــــٕى مهـــــضع 

ٛــاػ لتر٦ُـــا ٢لــ٤ مىــظ بضاًــت ألاػمـــت ألاو٦غاهُت،ٞخهــضًغ  ال

ـــــــــت لال٢خهـــــــــاص  وؤوعوبـــــــــا ؾـــــــــُم٨ً ؤن ٌكـــــــــ٩ل صٞٗـــــــــت ٢ٍى

ـاصة همـى الىـاجج  ؤلاًغاوي)خُض ًخى٢٘ ال٣اصة ؤلاًغاهُـىن ٍػ

 %(-7اإلادلي ؤلاظمالي الؿىىي 

ـــ٘          ــ ــ ــــضة مــ ــ ــــىص ظضًـــ ــ ـــ٘ ٣ٖـــ ــ ــ ـــِخم جى٢ُــ ــ ــ ـــا ؾــ ــ ــ ٦مـ

٘ الـــــــــــــىِٟ  قـــــــــــــغ٧اث ؤظىبُت،وؾدكـــــــــــــمل هـــــــــــــظه اإلاكـــــــــــــاَع

ــــىالي  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا خــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــٜ ٢ُمتهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــاػ،والتي جبلــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بلُــــــــــــــــــــــىن 074والٛـــ

ُاهُـــــــت الهىلىضًـــــــت عوٍـــــــا٫ صوال  ع،ؾدكـــــــمل الكـــــــغ٦ت البًر

،وجىجـا٫ Anglo-Dutch Royal Dutch Shellصاحـل قـا٫

ـــُت  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــي France„s Totalالٟغوؿــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــغ٦ت بًجــ ــ ــ ــ ــ ــ ،وقــ

ـــت مـــً  Italy„s Eniؤلاًُالُـــت ،هـــظه ؤلاجٟا٢ُـــاث الخجاٍع

اإلام٨ـــــً ؤن جدـــــى٫ بًــــــغان مـــــً صولـــــت مىبــــــىطة ٖاإلاُـــــا بلــــــى 

ــــظه الى ــ ــ ــ ــ ـــــل هــ ــ ــ ــ ـــــاصي ؤلا٢لُمي،مشــ ــ ــ ــ ـــــُمً الا٢خهـــ ــ ــ ــ ـــــغة اإلاهــ ــ ــ ــ ٓـــ

ـــــُحن  ــ ــ ــ ــ ــ ـــــبٌٗ الضبلىماؾــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــت ؤصث بــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـــــاصًت ال٣ٍى ــ ــ ــ ــ ــ الا٢خهــ

 /0الٛــــــــــــــــغبُحن واإلامــــــــــــــــىلحن للخيبــــــــــــــــا بإهــــــــــــــــه فــــــــــــــــي ًٚــــــــــــــــىن 

                                           
1 - Daniel Heffron,How the Iran del will re-

shape the balance of power in the middle east,center 

for geopolitics security in realism studies 12 th,August 

2015,p03. 

ؾىىاث،ٞةن الىاجج اإلادلـي ؤلاظمـالي ؤلاًغاوـي ٢ـض ًخجـاوػ 

 ٧2ل مً جغ٦ُا واإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت-

ـــــاٞغ         ــ ـــــا١ ؾـ ـــــذ الاجٟـــ ـــي جلـــ ــ ــــابُ٘ التـــ ــ ــــي ألاؾــ ــ وفــ

ٖمـــا٫ مـــً الٗضًـــض مـــً الضبلىماؾـــُحن وممشلـــي ٢ُـــإ ألا 

الــــضو٫ ألاوعوبُـــــت بلــــى بًـــــغان فــــي مداولـــــت للخهــــى٫ ٖلـــــى 

ــــــــــــــت،خُض ٢ــــــــــــــضم مؿــــــــــــــاو٫ الخاعظُــــــــــــــت  نــــــــــــــ٣ٟاث ججاٍع

،فــــي ؤو٫ Laurent Fabuisلــــىعان فــــابُىؽالٟغو ــــخي 

 01عخلـــــــت بلـــــــى بًـــــــغان مـــــــً ٢بـــــــل ؤي وػٍـــــــغ ٞغو ـــــــخي مىـــــــظ 

ـــــىِٟ  ــ ــــت الـ ــ ـــل وزانــ ــ ـــــغم الٗمـــ ـــً ٞـــ ــ ـــخٟاصة مـــ ــ ٖاما،لالؾـــ

ــــىة والؿــــــــــُاعاث،ومً اإلاــــــــــغجر ؤن حؿــــــــــخسضم بًــــــــــغان ال ــ ــ ٣ــ

ـــــض  ــ ــ ــ ــــضٖم و٦الرها،ومـ ــ ــ ــ ــــضًشا لــ ــ ــ ــ ـــبت خــ ــ ــ ــ ــ ـــــاصًت اإلا٨دؿـ ــ ــ ــ الا٢خهـ

ـــــــت هىاًـــــــا اإلامل٨ـــــــت  هٟىطهــــــا وجإزحرهـــــــا ؤلا٢لُمـــــــي صون مٗٞغ

الٗغبُــــــــت الؿــــــــٗىصًت،خُض ؾــــــــخيخهج ؾُاؾــــــــت زاعظُــــــــت 

 3ؤ٦ثر ٖضواهُت لخإمحن مى٢ٟها ٣٦ىة ب٢لُمُت مهُمىت-

ـــــغ٦ت          ــ ــ ــــمي لكـ ــ ــ ــــ٘ الغؾــ ــ ــ ـــً اإلاى٢ــ ــ ــ ــــظل٪ ؤٖلـــ ــ ــ ٦ــ

ـــُض التــــــــــي حٗخبــــــــــر عمــــــــــؼا للغؤؾ ماهضوهالــــــــــضػ ــ ــ ــ مالُت،وججؿـ

الش٣اٞـــت الٛغبُـــت ٖـــً بـــضؤ بؾـــالم الُلبـــاث لٟـــخذ ٞـــغوٕ 

لهـــا فـــي بًغان،وهـــظا ٌٗخبـــر جدـــى٫ ٦بحـــر فـــي ؾُاؾـــت بًـــغان 

ت م٘ الٛغب،٦ما جغؤؽ  جمـاع الخجاٍع هاثـب اإلاؿدكـاعة ٍػ

ضا ا٢خهـاصًا مـً ٦بـاع مـضعاء  ألاإلااهُت وػٍغ الا٢خهـاص،ٞو

مـــيـ ومغؾـــُضؽ وفـــىلىـالكـــغ٧اث ألاإلااهُـــت مشـــل   ٍػ

ح رها ل٩ُىن بظل٪ ؤو٫ مؿاو٫ ٚغبي بـاعػ ًخىظـه بلـى ٚو

 4بًغان-

ـــــاصًت         ــ ــ ــ ــ ـــــب الا٢خهــ ــ ــ ــ ــ ـــى اإلا٩اؾــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــاٞت بلــ ــ ــ ــ ــ ــ باإليـ

ؤلاًغاهُــــت مـــــً الاجٟــــا١ الىـــــىوي،ًم٨ً عنــــض ظملـــــت مـــــً 

ـــــاهمذ  ـــــُت،والتي ؾـــ ـــتراجُجُت والؿُاؾـــ ــ ـــــضاُٖاث ؤلاؾـــ الخــ

                                           
2 -Ibid,p p 03-04. 
3Daniel Heffron,opcit -,p05.  

الشغق لضًً،باؾم عيا،صهُا ؾٗض ا ,4
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 113 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتاسع اجمللد الثاني  العددــــــــــــ 

ق٩ل ٦بحر في جضُٖم وحٗم٤ُ الضوع واإلا٩اهت ؤلاًغاهُت في 

 1ها9الكغ١ ألاوؾِ،لٗل ؤبغػ 

9خُـــض ٢امـــذ الىالًـــاث عفـــع بًـــغان مـــً كائمـــت ؤلاعهـــاب,

غهـــــــــــــا الؿـــــــــــــىىي الهـــــــــــــاصع  ٨ُـــــــــــــت فـــــــــــــي ج٣ٍغ اإلاخدـــــــــــــضة ألامٍغ

ـــا الىالًــــــاث  ـــي جىاظههـــ ــــت التـــ ــــضًاث ألامىُــ ــــىم الخدــ بسهــ

ـــً  ـــل مــ ـــ٘ ٧ــ ــ ٨ُـــــت،وفي زُـــــىة مٟاظئـــــت بٞغ اإلاخدـــــضة ألامٍغ

 بًغان وخؼب هللا اللبىاوي مً ٢ىاثم ؤلاعهاب-

ـــؼ الـــضوع ؤلاكلُمــــي ؤلاًغا - ٞمـــً اإلاخى٢ــــ٘ وـــي:حعٍؼ

ؤن ٩ًىن لهظا الاجٟـا١ الـظي ؤههـى ؾـىىاث مـً الخـالٝ 

ــــب  ـــي جلٗـ ـــي ال٣ًـــــاًا التــ ٩ي،جـــــإزحر مباقـــــغ فــ ؤلاًغاوـــــي ألامٍغ

ٞحهــــــــــــــــــــا الجمهىعٍـــــــــــــــــــــت ؤلاؾــــــــــــــــــــالمُت صوعا ؤؾاؾـــــــــــــــــــــُا فـــــــــــــــــــــي 

اتها،خُــض جمخلــ٪ بًــغان هٟــىطا ٦بحــرا فــي ٖضًــض مــً  مجٍغ

صو٫ الكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغ١ ألاوؾــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ ٖلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى 

ـــ٘ ؤن ٚغاع،لبىان،الٗغا١،ؾـــــــــــــــىعٍا،الُمً--،ٞم ــ ــ ــ ــ ــ ً اإلاخى٢ــ

جلٗــــــــــــــــــــــــــب بًــــــــــــــــــــــــــغان صوعا بؾــــــــــــــــــــــــــتراجُجُا ظضًــــــــــــــــــــــــــضا فــــــــــــــــــــــــــي 

اإلاى٣ُـــــــــت،باٖخباعها خلُٟـــــــــا ب٢لُمُـــــــــا ظضًـــــــــضا للىالًــــــــــاث 

٨ُت-  اإلاخدضة ألامٍغ

اإلادىع الشالث:اإلاياهت الؿعىصًت بعض الاجفاق 

 الىىوي

 الطضاكت الجضًضة في الشغق ألاوؾـ -ؤوال/

بن الاجٟـــــا١ الـــــظي ٣ٖـــــض فـــــي ُِٞىا،والـــــظي         

ــــي ح ــ ـــــاهم فــ ــــــــؼ ا٢خهــــــــاص بًــــــــغان وججاعتها،ؾــــــــاهم فــــــــي ؾـــ ٍٗؼ

حؿلُِ الًىء ٖلى ه٣اٍ الًـ٠ٗ فـي اإلامل٨ـت الٗغبُـت 

الؿـــــــٗىصًت فـــــــي اإلاى٣ُــــــــت،ٞخباص٫ اإلاهـــــــاٞدت بـــــــحن وػٍــــــــغ 

٩ــــي  ــــغ  Johnn Kerryحــــىن هحــــري الخاعظُــــت ألامٍغ ووٍػ

ـــ٠ هـــى صاللـــت ٖلـــى  الخاعظُـــت ؤلاًغاوـــي مدمـــض ظـــىاص ٍْغ

ً-هـظا مـا اإلاضي الظي ونـلذ بلُـه الٗال٢ـاث بـحن البلضً

ـــــؼ آ٫  ــ ــ ـــــض الٍٗؼ ــ ـــً ٖبـ ــ ــ ــــلمان بـ ــ ـــٗىصي ؾـــ ــ ــ ــــ٪ الؿـ ــ ـــــ٤ اإلالــ ــ ؤ٢لـ

ـــــت  ؾــــٗىص،ٞةًغان الخالُـــــت مـــــً ألاؾـــــلخت الىىوٍـــــت وال٣ٍى

                                           
ٞخُدت لخُم،وهاصًت لخُم،" الاجٟا١ الىىوي  ,1

-الٗضص مجلت شاون ألاوؾـ"،ؤلاًغاوي9ؤبٗاص وجضاُٖاث

 -0/3,0/4 ، م م1/05،قخاء041

ا٢خهـــاصًا ًم٨ـــً ؤن ج٩ـــىن خلُٟـــا اؾـــتراجُجُا للىالًـــاث 

٨ُت في اإلاى٣ُت التي حكهض ٖىٟا َاثُٟا-  2اإلاخدضة ألامٍغ

الوة ٖلى طل٪ ٞةن الٟغنت ؤمـام بًـغان         ٖو

٢خهاصًت ٖم٣ُت م٘ ب٣ُت صو٫ اإلاى٣ُت لخل٤ ٖال٢اث ا

والٛغب،ما ؾُتر٥ اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت في خاظت 

ـــا  ــ ـــــا،وهى مــ ٩ــ ــــي ؤمٍغ ـــا وهـــ ــ ــــ٠ لهــ ــــضم خلُـــ ـــً ؤ٢ـــ ــ ـــــا مــ لُمإهتهــ

٨ُـــت التـــي نـــغخذ :" لـــً ؤ٦ضجـــه الىالًـــاث اإلاخدـــضة ألامٍغ

جخسلـــــــى عـــــــً اإلاملىـــــــت وحعـــــــحن بًـــــــغان بـــــــضوع الشـــــــغؾي 

لـــِـ  -ٞالؿـــٗىصًت بداظـــت للُمإهـــتؤلاكلُمـــي الجضًـــض"

٣ِٞ بؿـبب حٛحـر اإلاىا٢ـ٠ الجُىؾُاؾـُت إلًـغان،ول٨ً 

 م٘ جدى٫ ؤؾىا١ الُا٢ت في اإلاى٣ُت-

 شاون الؿاكت: -زاهُا/

ــــي            ــ ـــٗىصًت فـــ ــ ــ ـــا للؿـ ــ ــ ـــــغان مىاٞؿـ ــ ًـ ـــ٩ل ب ــ ــ حكـ

مجــا٫ الُا٢ــت فــي مجــا٫ الُا٢ــت وصولــت مهــضعة للــىِٟ 

ــــت  ــ ــ ــــت الٗغبُـــ ــ ــ ـــ٤ اإلامل٨ـــ ــ ــ ــ ـــاع ٢لــ ــ ــ ــ ـــــظي ؤزـ ــ ــ ـــــغ الــ ــ ــ ـــــا،وهى ألامــ ــ ــ ًـ ؤً

ـــل ه ـــي ْــ ـــٗىصًت زانـــــت فـ ـــحن الىالًـــــاث الؿـ مــــى الٗال٢ـــــت بـ

٨ُــــــت وبًغان،و٢ـــــــض نــــــغح وػٍـــــــغ بًــــــغان فـــــــي  اإلاخدــــــضة ألامٍغ

ؤن الــــبالص  Bijan Zanganehبُجــــان ػهىىــــهالبتــــرو٫ 

ـــــض  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــا ًٍؼ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــىِٟ بمــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاط الــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــا٠ٖ بهخــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ًـ ـــً ان ًخ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ًم٨ــ

بغمُـــــل ًىمُـــــا فـــــي ًٚـــــىن ألاؾـــــبٕى ألاو٫ بٗـــــض ///-//4

ــــــ٘ ال٣ٗىبــــــاث،وؤ٦ثر مـــــــً  ملُــــــىن بغمُـــــــل ًىمُــــــا فـــــــي 0/ٞع

٫،هـــظا مـــا ؾِؿـــمذ إلًـــغان بـــالٗىصة ًٚـــىن الكـــهغ ألاو 

اث ٖالُـــــت مــــــً بهخـــــاط الىِٟ،ونـــــاصعاجه فــــــي  بلـــــى مؿـــــخٍى

ــاصة جإ٦ُــض هٟؿــها 1/05ؤواثــل  ،ومــ٘ اؾــخٗضاص بًــغان إٖل

فـــي اإلاى٣ُــــت ٦مهـــضع عثِ ــــخي للـــىِٟ بلــــى ظاهـــب خ٣ُ٣ــــت 

٣هــــــــــا لخجـــــــــاوػ اإلامل٨ــــــــــت  ٨ُــــــــــت فـــــــــي ٍَغ ؤن الىالًـــــــــاث ألامٍغ

م بدلى٫ الٗغبُت الؿٗىصًت،٦إ٦بر مىخج للىِٟ في الٗال

ـــــام  ــ ــــىال /1/1ٖـ ــ ــــت جدــ ــ ـــــت ؤلا٢لُمُــ ــ ـــهض البِئـ ــ ــ ــــض ؾدكـ ــ ،خُــ

 3بؾتراجُجُا- 

ٞىاخضة مً اللبىاث ألاؾاؾُت لٗال٢ت الىالًاث 

٨ُــت والؿــٗىصًت هــي م٩اهتهــا ٦ــإ٦بر مهــضع  اإلاخدــضة ألامٍغ
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 السياسية واإلدارية البحوثجملة 
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 114 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتاسع اجمللد الثاني  العددــــــــــــ 

للـــــــــــىِٟ الٗالمي،و٢ــــــــــــضعتها ٖلـــــــــــى بهخــــــــــــاط وبُـــــــــــ٘ الــــــــــــىِٟ 

ــــت  ــ ــ ـــــً ؾُاؾـ ــ ـــــا مــ ــ ـــــؼءا هامــ ــ ــــت ظــ ــ ــ ــــذ الُا٢ـ ــ ــ ـــــا،بط ٧اهـ ــ ٩ــ لمٍغ

ـــ ــ ــــاث اإلاخدـ ٨ُـــــــت الخاعظُــــــت ججــــــاه اإلامل٨ـــــــت الىالًــ ضة ألامٍغ

ــــت  ــ ـــا مىاظهــ ــ ــ ٩ـ ــــى ؤمٍغ ــ ـــان ٖلــ ــ ـــٗىصًت،خُض ٧ـــ ــ ــــت الؿـــ ــ الٗغبُــ

ـــى اإلامــــغاث  بًــــغان فــــي ٖــــضة مــــغاث مــــً ؤظــــل الخٟــــاّ ٖلـ

اإلاالخُت في م٤ًُ هغمـؼ مٟخىخـا لهـاصعاث الىِٟ-ومـ٘ 

ــــت  ٨ُــ ــــاث اإلاخدــــــضة ألامٍغ "اجســــــاط زؿــــــىاث اهتهــــــاط الىالًــ

 "،ؤنــــبدذ الهــــحنهدــــى الؾــــخلالٌ فــــي مجــــاٌ الؿاكــــت

 1مؿخىعص للىِٟ الخام للخلُج الٟاعسخي-

ٖــــالوة ٖلــــى طلــــ٪،في خــــحن ؤنــــبدذ ججــــاعة       

ـــٗىصًت  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاث الؿـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي الٗال٢ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا فــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــؼءا هامـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــىِٟ ظـــ ــ ــ ــ ــ ــ الـــ

ــــت  ــــت الٗغبُـ ــــي اإلامل٨ـ ـــل فـ ــ ـــبب جىظـــــه الخمٍى ٨ُت،وبؿــ ألامٍغ

ــــــؼ الاعهــــــاب الىهــــــابي فــــــي اإلاى٣ُــــــت،ٞمً  الؿــــــٗىصًت لخٍٗؼ

ـــحن  ــ ـــــاث بـ ــــي الٗال٢ـ ـــــغر فــ ــــي قـ ــــ٪ فــ ـــبب طلــ ــ ـــً ؤن ًدؿـ اإلام٨ـــ

ـــر الىال  ــ ـــٗىصًت-لظل٪ حٗخبـــ ــ ــــت والؿـــ ــ ٨ُــ ـــــضة ألامٍغ ــــاث اإلاخدـــ ــ ًــ

آلان الهــــحن ؤ٦بــــر ؾــــخىعص للــــىِٟ مــــً اإلامل٨ــــت الٗغبُــــت 

%مــا 08،اؾــخىعصث مــا ٢ــضع 1/02الؿــٗىصًت ٟٞــي ٖــام 

ملُـــــىن بغمُــــل مــــً الـــــىِٟ ًىمُــــا ظىبــــا بلـــــى ٣ً4/5ــــضع بــــــ

ظىــب مــ٘ ؤوٛىال،و٢ــض ْلــذ الؿــٗىصًت واخــضة مــً ؤ٦بــر 

ـــــام مـــــــــــــــــً مهـــــــــــــــــاصع الهـــــــــــــــــحن مـــــــــــــــــً واعصاث الـــــــــــــــــىِٟ  ــ ــ ــ ــ ــ ٖــ

ــــت 1/03 ــ ــ ــــذ ٢ُمـ ــ ــ ٛـ ــــض بل ــ ــ ُـ %مـــــــــً بظمــــــــــالي واعصاث 18،خ

الهــحن مــً الىِٟ،وفــي جهاًــت اإلاُــاٝ ؤنــبدذ الهــحن 

ـــحن  ـــي اإلاى٣ُـــــت،في خــ ـــا فـــــي ؤؾـــــىا١ الُا٢ــــت فــ ـــر اهسغاَــ ؤ٦ثـ

ـض  ٨ُـت زُـىاث هدـى مٍؼ اجسظث الىالًاث اإلاخدـضة ألامٍغ

 2مً الاؾخ٣ال٫ في مجا٫ الُا٢ت-

ــــت          ــ ــ ــ ــــت الٗغبُـ ــ ــ ــ ـــً ؤن اإلامل٨ـ ــ ــ ــ م مــ ـــــٚغ ــ ــ ــــى الــ ــ ــ ــ ٖلـ

ــــــــت مــــــــ٘ الؿــــــــٗ ىصًت ؾــــــــٝى حؿــــــــخُٟض مــــــــً ؤٖمــــــــا٫ ججاٍع

الهحن،بال ؤجها حكٗغ بإجها يُٟٗت الؾُما بٗض الاجٟـا١ 

 3الىىوي وطل٪ لؿببحن9

9ًم٨ــــــــــــــــــً لالجٟــــــــــــــــــا١ ؤن ٌٗــــــــــــــــــؼػ الا٢خهــــــــــــــــــاص ؤوال-

ــــــــــاصة الىــــــــــاجج اإلادلــــــــــي لهــــــــــاصعاث  ؤلاًغاوــــــــــي،مً زــــــــــال٫ ٍػ
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الىِٟ،وهــــــــــــــــى ألامــــــــــــــــغ الــــــــــــــــظي ؾــــــــــــــــُٗؼػ م٩اهــــــــــــــــت بًــــــــــــــــغان 

 الجُىؾُاؾُت في اإلاى٣ُت-

جسٝى الؿٗىصًت مـً بم٩اهُـت ؤن جهـبذ ُا:زاه -

بًــــغان ؤ٢ــــىي فــــي اإلاى٣ُــــت،في الى٢ــــذ الــــظي ؤزــــظ الىٟــــىط 

٩ي في الاهسٟاى-  ألامٍغ

لــظل٪ ٢امــذ اإلامل٨ــت الٗغبُــت الؿــٗىصًت مــازغا 

ـــــغاء  ــ ىث مــــــــً الىالًــــــــاث اإلاخدــــــــضة //5بكـ نــــــــاعور بــــــــاجٍغ

٨ُت،وهـــظا بمشابـــت بقـــاعة بلـــى ؤن الؿـــٗىصًت حكـــٗغ  ألامٍغ

ـــــغ ب ــ ــ ــ ــــت للخُــ ــ ــ ــ ــ ـــــا ٖغيـ ــ ــ ــ ـــــا١ بإجهــ ــ ــ ــ ـــــض اجٟــ ــ ــ ــ ـــــض بٗــ ــ ــ ــ ـــ٩ل متزاًــ ــ ــ ــ ــ كــ

وهــــى  Thomas Karakoبًغان،وونـــ٠ جىمـــاؽ ٧ــــاعا٧ى

زبحـــــــــــــــــر الـــــــــــــــــضٞإ الهـــــــــــــــــاعودي فـــــــــــــــــي مغ٦ـــــــــــــــــؼ الضعاؾـــــــــــــــــاث 

ؤلاؾتراجُجُت والضولُت َلب اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت 

ــــــ٘ ال٣ٗىبــــــاث ٖلــــــى البرهــــــامج  ش بإهــــــه هدُجــــــت لٞغ للهـــــىاٍع

الىـــــىوي ؤلاًغاوي،وه٨ـــــظا هجـــــض ؤن الاجٟـــــا١ لغبمـــــا ظىـــــب 

ِ ؾـــــبا١ حؿــــــلر هىوي،ل٨ىـــــه فـــــي م٣ابــــــل الكـــــغ١ ألاوؾـــــ

طلـــ٪ ٢ـــض خٟـــؼ ؾـــبا١ حؿـــلر ٚحـــر هـــىوي بـــحن الؿـــٗىصًت 

 4وبًغان-

اإلادىع الغابع:الحغوب بالىوالت هألُت لخغُحر 

 جىاػن اللىي في قل الاجفاق الىىوي

حٗغيــــذ بًــــغان للٗضًــــض مــــً ال٣ٗىبــــاث مــــً      

ــــام ــ ــ ـــــظ ٖـ ــ ـــضة مىــ ــ ــ ـــم اإلاخدــ ــ ــ ـــــغب وألامــ ــ ــــ٪ 0868الٛــ ــ ــ ـــ٘ طلـ ــ ــ ،ومــ

ـــعي اإلاخ ــ ــ ــــت الؿــ ــ ـــا وهدُجــ ــ ــ غ بغهامجهــ ــــٍى ــ ـــــغان لخُــ ــ ـــل إلًــ ــ ــ ىانـ

الىىوي،وانــــل اؾــــتهضاٝ نــــاصعاث الــــىِٟ والخــــض مــــً 

واعصاتها،لظل٪ ٖمضث بًغان لخدؿحن ٖال٢اتها م٘ ب٣ُت 

ــــت  ــ ــ ــ ـــي اإلاى٣ُـ ــ ــ ــ ــــحها فــ ــ ــ ــ ــــت مىاٞؿـ ــ ــ ــ ـــل مىاظهـ ــ ــ ــ ـــً ؤظــ ــ ــ ــ ـــــالم مــ ــ ــ الٗــ

ــــت  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــت الٗغبُـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــغاثُل واإلامل٨ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا بؾــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وزهىنــ

ٗخ٣ض ٢اصة اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت بإن  الؿٗىصًت،َو

ـــخ٣ضم اإلا ــ ـــــغان ؾـ ًـ ـــــــ٘ ب ــــــض مــــــً الــــــضٖم لى٦الرهــــــا بٗــــــض ٞع ٍؼ

 5ال٣ٗىباث-

 

 

                                           
4 -Ibid,p p05-06. 
5 - Daniel Heffron,opcit,p06 
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 الخىافـ الؿعىصي ؤلاًغاوي:-ؤوال/

خٟــؼ الاجٟــا١ الىــىوي ؤلاًغاوــي الهــغإ فــي         

الكـــــــــغ١ ألاوؾـــــــــِ بؿـــــــــبب الخهـــــــــىماث الغثِؿـــــــــُت فــــــــــي 

اإلاى٣ُت،ٞالؿـٗىصًت حكــمل الٛالبُــت الٗٓمـى مــً قــبه 

ــــغة الٗغبُــــت،ٞدحن جتربــــ٘ بًــــغان فــــي ؤ٢صــــخى الكــــغ١  الجٍؼ

ٟهــــل ظٛغاُٞــــا ٖلــــ ى خاٞــــت مى٣ُــــت الكــــغ١ ألاوؾِ،ٍو

بــــحن ال٣ــــىجحن ؤلا٢لُمُخــــحن ٣ٞــــِ مًــــ٤ُ هغمؼ-ٞاإلاملــــ٪ 

سُـــــــــا ٖلـــــــــى ال٣ـــــــــىاث  الٗغبُـــــــــت الؿـــــــــٗىصًت اٖخمـــــــــضث جاٍع

٩ي للخٟاّ ٖلى م٤ًُ هغمـؼ اإلاـضزل بلـى الخلـُج  ألامٍغ

الٟاعســـــخي مٟخىخـــــا مـــــً ؤظـــــل جهـــــضًغ مٗٓـــــم هُٟهـــــا،في 

ـــً  م٣ابـــــل طلـــــ٪ جــــــغي بًـــــغان بـــــإن مًــــــ٤ُ هغمـــــؼ ظـــــؼء مـــ

ؤعايــــــــحها،هظا مــــــــا ؾــــــــبب الٗضًـــــــــض مــــــــً اإلاىاظهــــــــاث مـــــــــ٘ 

٨ُت وخلٟارها الٗغب-  الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

ٖالوة ٖلى طل٪،بؿبب صٖم بًغان إلاؿخمغ        

ــــي  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــغب ألاهلـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــضإل الخــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاء اهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــض ؤزىـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــام ألاؾــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لىٓــ

الؿىعٍت،وصٖمها لخغ٦ت الخىزُحن التي ج٣اجل مً ؤظـل 

ـــٗىصًت ـــً الؿـــ ــــت اإلاضٖىمــــــت مـــ ـــلُت يــــــض الخ٩ىمــ ــــي  الؿـــ فــ

لبُــــــت الؿــــــيُت فــــــي اإلاملــــــ٪  الــــــُمً،ػاص الخىــــــاٞـ بــــــحن ألٚا

 الٗغبُت الؿٗىصًت وصو٫ قُُٗت ٞاعسخي هي بًغان-

 1الحغب بالىوالت: -زاهُا/

جدىـــاٞـ اإلامل٨ـــت الٗغبـــي الؿـــٗىصًت وبًـــغان       

مــً ؤظــل الؿــُُغة ؤلا٢لُمُــت مــً زــال٫ صٖــم و٦ــالء فــي 

ؾـــىعٍا والٗـــغا١ والُمً،ٞدتــــى فـــي ْــــل ا٢خهـــاص ًىاظــــه 

الٗضًض مً الهٗىباث،٦غؾذ بًـغان ال٨شحـر مـً اإلاـىاعص 

لــضٖم هٓــام ألاؾــض فــي ؾــىعٍا،وصٖم الخ٩ىمــت الٗغا٢ُــت 

الكــــُُٗت التـــــي ج٣اجــــل فـــــي قــــما٫ الٗغا١،وعٖاًـــــت خـــــؼب 

ـــــــل الشـــــــىعاث فـــــــي  هللا فـــــــي لبىـــــــان وخمـــــــاؽ فـــــــي ٚـــــــؼة وجمٍى

ً والُمً-  البدٍغ

٘ ال٣ٗىباث ؾدسخغ بًغان بم٩اهاث        وم٘ ٞع

ــاصة  ــؼ ا٢خهــاصها،وفي جهاًـــت ؤ٦بــر لٍؼ حجــم الخبـــاص٫ وحٍٗؼ

اإلاُاٝ ؾخ٩ىن ٢اصعة ٖلى اؾخحراص ألاؾلخت مغة ؤزغي 

مً ؤظل جىؾُ٘ هٟىطهـا ؤلا٢لُمـي والهُمىـت مـً الخلـُج 

                                           
1 - Ibid,p05. 

الٟاعســــــــــــخي بلــــــــــــى جهاًــــــــــــت بــــــــــــالص الكــــــــــــام والبدــــــــــــغ ألابــــــــــــٌُ 

خى٢٘  ـــــت،ٍو ــ ـــــغة الٗغبُــ ــ ــ ـــبه الجٍؼ ــ ــ ـــال٫ قــ ــ ــ ــــِ،مً زــ ــ ــ اإلاخىؾـ

ـــــــغ الاؾـــــــخسباعاث ؾـــــــتراجٟىع  ـــ Strarforج٣ٍغ ــ ؤن  1/04امٖــ

بًــغان ؾــتر٦ؼ ؤوال ٖلــى الىجــاح فــي الؿــُُغة ٖلــى بٛــضاص 

ـــا بطا  ـــا ؤ٢ــــغب ؾــــاخت ٢خــــا٫ لخــــضوصها،ٟٞي خالــــت مـ ٧ىجهـ

ـــً  ــ ــ ــ ــ ــ ـــــت مـ ــ ــ ــ ــــت اإلاضٖىمـــ ــ ــ ــ ــ ـــــغا١ للخ٩ىمــ ــ ــ ــ ـــــغان الٗـــ ــ ــ ــ ــ ـــــغث بًـ ــ ــ ــ زؿـــ

حها لخىؾـــــُ٘  ــٗـ ــــ٪ ؾـــــُمشل يـــــغبت لؿــ ـــٗىصًت،ٞةن طلـ الؿــ

هٟىطها،ٞالخ٩ىمـــت اإلاخدالٟـــت مـــ٘ الؿـــٗىصًت فـــي الٗـــغا١ 

 ا إلًغان-ًم٨ً ؤن حك٩ل تهضًضا ؤمىُ

 صعم بًغان لحؼب هللا: -1

ـــــض             ــ ـــــام ألاؾــ ــ ــــضٖم هٓــ ــ ــ ـــــغان بـ ــ ــــ٪ بًــ ــ ــ جخمؿـ

وههــــــــــــــغجه،ب٩ل مــــــــــــــا ؤوجِـــــــــــــــذ ن ٢ىة،باٖخبــــــــــــــاعه طعاٖهـــــــــــــــا 

ؤلاؾتراجُجُت في اإلاى٣ُت،بل وحؿعى بلى بٖاصة صمجه في 

الجماٖـــــــــت الضولُـــــــــت وبًجـــــــــاص صوع لـــــــــه فـــــــــي الخـــــــــغب ٖلـــــــــى 

ؤلاعهــــــــاب وصاٖل،وإلًــــــــغان جإزحرهــــــــا اإلالٟــــــــذ ٖلــــــــى هٓــــــــام 

ـــ ــ ـــــغاء ألاؾــ ــــى آلان ظــ ــ ـــــمىص ختـ ــــاء والهــ ــ ـــــا بالب٣ـ ض،اإلاضًً لهــ

الـــضٖم الٗؿـــ٨غي واللىظِؿــــتي الهاثـــل وجمىيـــ٘ ٢ــــىاث 

ت بًغاهُـــــت فـــــي ؾـــــىعٍا،بلى الخـــــض الـــــظي  و٢ُـــــاصاث ٖؿـــــ٨ٍغ

صٞ٘ باإلاغا٢بحن بلى ال٣ى٫ بإن بًغان هي التي جضًغ ألامـىع 

 2في ؾىعٍا ولِـ ألاؾض-

ذ بًــــغان           ٞباليؿــــبت لىٓــــام ألاؾــــض ؾــــاٖع

الاجٟــــا١ الىـــىوي بلــــى جى٢ُــــ٘ اجٟا٢ُـــت زــــِ حؿــــهُل ٢بـــل 

اهخمــــاجي ظضًــــض مــــ٘ ؾــــىعٍا ب٣ُمــــت ملُــــاع صوالع وطلــــ٪ فــــي 

،وهى مـا ٌكـحر بلـى بنـغاعها ٖلـى مىانـلت 1/04ماي  08

م مـــــً الاهخ٩اؾـــــاث الٗضًـــــضة  ــــى الـــــٚغ ـــا للىٓـــــام ٖلـ صٖمهــ

التـي مجـي بهـا فـي ألاقـهغ ألازحرة،وحكـحر ج٣ـضًغاث اإلابٗــىر 

 Staffan deان صي مِؿـخىعا ؾـدُفألاممـي بلـى ؾـىعٍا 

Mistura ملُــاعاث صوالع  5بلـى ؤن بًــغان جىٟــ٤ مـا ٣ًــاعب

                                           
ؤلاًغاوي خُا٫ ,بكحر ٖبض الٟخاح،الخجاطب التر٧ي , 2

ت صوعٍت جهضع ًٖ مجلمجلت شاون عغبُت،ؾىعٍا والٗغا١،

,36،م م053ألاماهت الٗامت لجامٗت الضو٫ الٗغبُت،الٗضص

 ،ه٣ال ًٖ اإلاى379٘٢

http://www.arabaffairsonline.org/article?p=19 

 -10943،ٖلى الؿاٖت1.1/05/.17ًىم

http://www.arabaffairsonline.org/article?p=19
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ا لـضٖم هٓـام ألاؾـض،وطل٪ فـي خـحن جـغي اججاهـاث  ؾىٍى

ؤزــــــــــــــــغي ؤن الــــــــــــــــضٖم ؤلاًغاوــــــــــــــــي ًخجــــــــــــــــاوػ هــــــــــــــــظا الــــــــــــــــغ٢م 

ب٨شحر،زانـــت فـــي خالـــت مـــا بطا جـــم ج٣ـــضًغ ٢ُمـــت زُـــٍى 

ؤلاثخمان،وج٩ال٠ُ اؾخسضام م٣اجلحن ؤظاهب للمكاع٦ت 

الخــــــــغب بلــــــــى ظاهــــــــب الىٓــــــــام الؿــــــــىعي ًٞــــــــال ٖــــــــً  فــــــــي

اإلاؿاٖضاث الىُُٟت ؤلاًغاهُت لؿىعٍا التي جتراوح مابحن 

ا- 3بلى  2-4  1ملُاعاث صوالع ؾىٍى

 الخىافـ الؿعىصي ؤلاًغاوي في الُمً -2

ـــــظ        ــ ـــٗىصًت مىــ ــ ــ ــــت الؿــ ــ ــ ــــت الٗغبُـ ــ ــــذ اإلامل٨ـــ ــ ب٣ُـــ

ـــمت  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــ٣اٍ الٗانـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــى بؾـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــُٗىاث وختـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــت الدؿــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ جهاًـــ

ـــ ــ ــــىزُحن ٖلــ ــــُُغة الخـــ ــــي نىٗاء،وؾـــ ــــلُت فـــ ـــــض الؿـــ ى م٣الُــ

الــــُمً ٢ــــىة ٞاٖلــــت ٢ــــاصعة ٖلــــى الــــخد٨م بــــال٣غاع الُمجــــي 

بؿـــبب امخال٦هـــا قـــب٨ت مـــً الٗال٢ـــاث والخدالٟـــاث مـــ٘ 

ـــــاخت  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي الؿـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــازغة فــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــُاث مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــل وشخهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــضة ٢باثـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ٖــ

الُمىُت،باإليــاٞت بلــى خاظــت الــُمً للــضٖم اإلاــالي الــظي 

ـــال  ــ ــ ــ ــ ــ ـــٗىصًت زـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــضمذ الؿـ ــ ــ ــ ــ ـــٗىصًت،خُض ٢ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــه الؿـ ــ ــ ــ ــ ج٣ضمــ

 ملُاع صوالع- /4الؿىىاث اإلاايُت ؤ٦ثر مً

ـــٗىصي بــــــالُمً لٗــــــضة        ــــىص الاهخمــــــام الؿـــ ٗـ َو

ـــــي  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاء الخلٟــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ٩ل الٟىـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــه ٌكــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا ؤهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــباب ؤهمهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ؤؾــ

ـــٗىصًت  ــ ــ ــــإزغ الؿــ ــ ــ ــــي ؤن جخـ ــ ــ ـــً الُبُعـ ــ ــ ـــٗىصًت،لظل٪ مــ ــ ــ للؿــ

ضم الاؾخ٣غاع ُٞه هدُجـت ال٣ـغب  بالخضار الضازلُت،ٖو

ــــت  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــُمً ؤهمُـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ٩ل الــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ كــ ـــحن البلضًً،َو ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي بــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الجٛغافـــ

 2ظُىؾُاؾُت للمل٨ت لشؾباب الخالُت9

ــــت جــــغبِ الــــُمً  2/وظــــىص ؤ٦ثــــر مــــً   مىاٞــــظ بٍغ

 بالؿٗىصًت-

ؤهمُـــــــــــت بـــــــــــاب اإلاىـــــــــــضب فـــــــــــي الخجـــــــــــاعة الٗاإلاُـــــــــــت  

ـــا  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــٗىصًت مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــضع الؿـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــض جهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ للىِٟ،خُــ

ـ٤ ٣ً54اعب % مً ناصعاتها الىُُٟـت ٖـً ٍَغ

                                           
لىفىط ؤلاًغاوي في الاجفاق الىىوي وابىػٍض ًخي، , 1

غة للضعاؾاث،ؤوثالشغق ألاوؾـ غ مغ٦ؼ الجٍؼ ،م 1/04،ج٣ٍغ

 -2,3م
-الطغاع الؿعىصي ؤلاًغاوي في الُمًؤمل ٖالم، ,2

غة للضعاؾاث،,وحهت هكغ ًمىُت غ مغ٦ؼ الجٍؼ  14-ج٣ٍغ

غان  -3/,2/،م م 1/04خٍؼ

مُىاء ًيبـ٘ فـي قـىاَل البدـغ ألاخمغ،وؾـُُغة 

 2/بًغان ٖلى باب اإلاىضب ٌٗجي جد٨مها بإهم 

اعة الـــــــــــىِٟ ممـــــــــــغاث ماثُـــــــــــت جـــــــــــخد٨م فـــــــــــي ججـــــــــــ

الٗاإلاُـت،ٞباب اإلاىـضب ًدـُذ لهـا الـخد٨م ب٣ىـاة 

ـــى مًـــــ٤ُ  ــــُُغ ٖلــ ـ ؤًًـــــا،وبظل٪ حؿـ الؿـــــَى

ـ-   هغمؼ وباب اإلاىضب و٢ىاة الؿَى

ـــضع  ــــي الـــــُمً مهــ ــــىط ؤلاًغاوـــــي فـ ٟـ ـــ٩ل جؼاًـــــض الى قــ

ـــا  ــــضه لىٟىطهـــ ـــٗىصًت الــــــضازلي،٢بل تهضًــ ـــً الؿـــ ـــ٤ لمـــ ٢لـــ

 3ؤلا٢لُمي،لؿببحن9

 : ـــــغان ألاٌو ــ ــ ــ ــ ــ ــــاء بًـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــخي لخلٟــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــحن الؿُاسـ ــ ــ ــ ــ ــ الخم٨ـــ

ــــى  ــ ــــىبت ٖلـ ــ ـــــت مدؿـ ـــم ؤ٢لُــ ــ ــــظًً هــ ــ ــــىزُحن الـ الخـــ

ـــــاث  ــ ــ ــ ـــــج٘ ألا٢لُـــ ــ ــ ــ ــــُُٗت،٢ض  حصـــ ــ ــ ــ ــ ــــت الكــ ــ ــ ــ ــ ٟـ الُاث

ــــى  ــ ــ ــ ــ ــ ـــٗىصي ٖلـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــضازل الؿـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي الــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــُُٗت فــ ــ ــ ــ ــ ــ الكـ

سُــــت  الاخخجاط،زانــــت مــــ٘ وظــــىص زلُٟــــت جاٍع

 إلاشل هظه الخىاصر-

ــى٫ الشــاوي:  ــت َو ال٣ــغب الجٛغافــي للمىاٞــظ البًر

ـــــظ  ـــــضًً،م٘ ألازــ ـــحن البلــ ــ ـــــضوصي بــ ِ الخــ ـــــٍغ الكــ

خبـــاع ٦مُــت الؿـــالح ٗــحن الٖا الهاثلــت اإلاىظـــىصة  ب

فــي الُمً،هاهُـــ٪ ٖــً اٖخمـــاص الؿــٗىصًت ٖلـــى 

 الٗمالت الُمىُت التي حٗبر الخضوص ًىمُا-

ب٣ــي الهــغإ ٖلــى الــُمً بــحن الؿــٗىصًت وبًــغان 

٢اثمـــا ٖلـــى الى٧الـــت،ختى بؾـــ٣اٍ الخـــىزُحن نـــىٗاء،وما 

جغجــــــــب ٖلُــــــــه مــــــــً جُــــــــىعاث هــــــــضصث ألامــــــــً الؿــــــــٗىصي 

ـــي اإلاى٣ُــــت،وبه٣ال  ـــا فـ ب الخــــىزُحن ٖلــــى الــــضازلي وهٟىطهـ

ــــىط  ــ ــ ــ ٟـ ـــــت الى ــ ــ ـــــمىُا جهاًــ ــ ــ ـــي يــ ــ ــ ــ ـــان ٌٗجــ ــ ــ ــ ـــــظي ٧ــ ــ ــ ُت الــ ـــــٖغ ــ ــ الكــ

ــــه  ـــضع ُٞـ ـــي الُمً،وبضاًـــــت ٖهـــــض ظضًـــــض جخهــ ـــٗىصي فــ الؿــ

 بًغان اإلاكهض الُمجي-

ومــ٘ اهسٟــاى ؤؾـــٗاع الــىِٟ الــظي حٗخمـــض       

ٖلُـــه بًـــغان بكـــ٩ل ؤؾاســـخي فـــي صٖـــم خلٟارها،والخٟـــاّ 

ــــه  ــــى اهــ ــــه بًــــــغان ٖلــ ــــى هٟىطهــــــا،ألامغ الــــــظي هٓــــــغث بلُــ ٖلــ

لــــــى خــــــغب م ىظهــــــت يــــــضها مــــــً صو٫ الخلــــــُج الٗغبــــــي ٖو

عؤؾـها الؿٗىصًت،ونــغح عوخــاوي بـإن الــضو٫ التــي ج٣ــ٠ 

                                           
 -4/هٟـ اإلاغظ٘،م, 3



 السياسية واإلدارية البحوثجملة 
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وعاء اهسٟاى ؤؾٗاع الىِٟ ؾدىضم،و٧ان الغص ؤلاًغاوي 

جىظُه يغبت للؿٗىصًت في الُمً،وما شج٘ بًـغان ٖلـى 

ـــــ٣ِ  ـــــب٣ذ ؾــ ـــــضار ؾــ ـــً ألاخــ ــ ــــلت مــ ــ ـــــغ٥ ؾلؿـ ـــــظا الخدــ هــ

الخ٣لُـــضًً نــىٗاء مجهــا9جٟجحر الخـــىزُحن إلاىــاػ٫ الخلٟــاء 

للممل٨ـــــــــت ومالخ٣ـــــــــتهم والخى٨ُـــــــــل بهم،ولـــــــــم جدـــــــــغ٥ صو٫ 

 1اإلاى٣ُت ومٗهم الؿٗىصًت ؾا٦ىا-

ـــل         ــ ـــً ؤظــ ــ ــــىزُحن مــ ـــــغان الخـــ ــــذ بًــ ـــــض صٖمـــ و٢ــ

غهم مــــــً  بًهــــــالهم للؿــــــلُت بكــــــتى الُغ١،مشــــــل جهــــــٍى

المُــت بــإجهم مــً ٣ًــىص الشــىعة واإلا٩ــىن  زــال٫ ٢ىىاجــه ؤلٖا

ألا٢ــــــــــــىي ٞحها،والب٣ُــــــــــــت هــــــــــــم ٢لــــــــــــت زايــــــــــــٗت للىنــــــــــــاًت 

٨ُـــــت والؿٗىصًت،وؾـــــاٖضتهم ٖلـــــى اٞخخـــــاح ٢ىـــــاتهم  ألامٍغ

ـــــ  ـــضث قـــــب٨ت ججؿـ ـــحرة"مً بحروث،وظىــ الغؾمُت"اإلاؿــ

فــــي الــــُمً لهــــالخهم وػوصتهــــم بالؾــــلخت وبٗىانــــغ مــــً 

بهم،ومً زـــم  الخـــغؽ الشـــىعي وخـــؼب هللا ل٣ُىمـــىا بخـــضٍع

ـــــ٣اٍ  ــ ــ ــ ـــــض بؾــ ــ ــ ــ ــــاتهم بٗــ ــ ــ ــ ـــــظ مسُُـــ ــ ــ ــ ــــي جىُٟــ ــ ــ ــ ـــــاٖضتهم فـــ ــ ــ ــ مؿــ

بُــــت فــــي بخــــضي ال جــــؼع نىٗاء،وؤوكــــإث مٗؿــــ٨غاث جضٍع

ب  ــــــــــــــــــــــــــت ل٣ُــــــــــــــــــــــــــىم الخــــــــــــــــــــــــــغؽ الشــــــــــــــــــــــــــىعي بخــــــــــــــــــــــــــضٍع تًر ؤلاٍع

الخىزُحن،وؤوكــــإث للخــــىزُحن قــــب٨ت اجهــــاالث صازلُــــت 

 مؿخ٣لت ٦كب٨ت اجهاالث خؼب هللا في لبىان-

جماصي الخىزُحن في اؾخسضام ال٣ىة لٟغى      

ـــلى٥ الٗـــــضواوي والـــــظي  ؾـــــُُغتهم ٖلـــــى الُمً،هـــــظا الؿــ

باع٦خـــــــه بًـــــــغان وعؤث ُٞــــــــه زـــــــىعة مؿــــــــخمضة مـــــــً زىعتهــــــــا 

،َـغح ال٨شحـر مـً الدؿـائالث خـى٫ 0868ؾالمُت ٖـام ؤلا 

 2ؤمً صو٫ الخلُج الٗغبي وفي م٣ضمتها الؿٗىصًت ومجها9

ــــي  ــــىح ؤلاًغاوــ ـــــ٠٣ُ الُمــ ـــل ؾـ ـــــض ,هـــ ــــىسي ٖىـ الخــ

 الخضوص الجٛغاُٞت الُمىُت؟؟

ـــــغان   ــ ًـ ـــــض ب ــ ــــت بُـ ــ ــــىزُحن ٞؼاٖــ ــ ـــــبذ الخــ ــ ـــل ؾُهـ ــ ــ هـ

جس٠ُ بها صو٫ اإلاى٣ُت والؿٗىصًت ٖلى وظـه 

 الخهىم؟؟

ت مــــً شخهــــُاث فــــي ْــــل الخ       داث الاؾــــخٟؼاٍػ هــــٍغ

ذ  ٢اثـــض  علـــي عغـــا ػاوـــاويبًغاهُــت بـــاعػة ٖلـــى ٚـــغاع جهـــٍغ
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"بعــض الىطــغ فــي الــُمً ؤضــبذ ؾـاب٤ فــي ٢ــىاث الباؾـُج

صوع الؿــعىصًت ماهـــضا بؿــبب وحـــىص مــا ًلـــاعب ؤلفـــي 

"،ظــاء عص هُلــى متــر مــً الحــضوص اإلاشــترهت بــحن البلــضًً

ـــم  ـــٗىصًت بدكـــــ٨ُل جدـــــال٠ يــ صو٫ قـــــمل صو٫  /0الؿــ

ـــــام ال ــ ــ ــ ــ ــ ـــلُىت ٖمان،لل٣ُــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــضا ؾــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــا ماٖــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــُج ظمُٗهــ ــ ــ ــ ــ ــ خلــ

بٗملُت"ٖانٟت الخؼم"التي عؤث ٞحهـا وؾـُلت خـؼم ل٦ثـر 

 3مً مل٠ وهي9

ويــ٘ خـــض لخمـــضص ؤلاًغاوـــي فـــي اإلاى٣ُـــت بكـــ٩ل ,

 ٖام والُمً بك٩ل زام-

 الخإزحر ٖلى اإلاٟاوياث ؤلاًغاهُت الىىوٍت- ,

٩ــــــي , ,الخٗبحــــــر ٖــــــً ٢ل٣هــــــا مــــــً الخ٣ــــــاعب ألامٍغ

٣ىي الىٟىط ؤلاًغاوـي وبًـ٠ٗ مى٢ـ٠ ؤلاًغاوي الظي ؾُ

 الؿٗىصًت في مٗاصلت الىٟىط ؤلا٢لُمي-

وفي مداولت الؾخٗاصة الهُمىت،ٖملذ بًغان      

ت يض خلٟارها  في اججاهحن لخجاوػ ؤػمت الًغباث الجٍى

 الخىزُحن9

, : مىظهــــــــــــــــــــا للؿــــــــــــــــــــٗىصًت وصو٫ الاججــــــــــــــــــــاه ألاٌو

ـــً خـــــغب بٖالمُـــــت،وبَال١  ــــى قــ ــــه بلـ اإلاى٣ُـــــت،ولجإث ُٞـ

ـــــضا ــ ــ ــ ــــى تهضًــ ــ ــ ــ ــ ـــــت ٖلـ ــ ــ ــ ـــــبٛت َاثُٟــ ــ ــ ــ ـــــٟاء نــ ــ ــ ــ ـــــت بيــ ــ ــ ــ ث ومداولــ

 الهغإ،وبيٗاٝ الخدال٠ الظي ؤوكإجه الؿٗىصًت-

ــــض الاججـــــاه الشـــــاوي: , ـــان مىظهـــــا للخـــــىزُحن خُـ ٧ــ

ٖملــذ ٖلــى بحهــامهم بإجهــا ج٣ــ٠ بلــى ظــاهبهم ب٣ىة،مــا ٢ــض 

ًىعَهـــــــــــا فــــــــــــي جـــــــــــضزل ٖؿــــــــــــ٨غي مؿـــــــــــخضلت ٖلــــــــــــى طلــــــــــــ٪ 

بداصزتي9الُـــــــــــاثغة ؤلاًغاهُـــــــــــت التـــــــــــي ؤنـــــــــــغ َُاعهـــــــــــا ٖلـــــــــــى 

ـــي ــ ــــٍى فـ ــــظًغه  الهبــ ـــً جدــ ــ م مـ ــــىٗاء،بالٚغ ـــاع نــ ـــضعط مُـــ ــ مـ

ـــ٠  ــ ـــــال٠ ٣ًهــ ـــران الخدــ ــ ـــل َحــ ــ ـــــا ظٗــ ــــٍى ممــ ــ ــــضم الهبـ بٗـــ

،والخاصزــــــــــت الشاهُــــــــــت هــــــــــي بعؾــــــــــا٫ بًــــــــــغان  مــــــــــضعط الهبٍى

ــــت  لؿــــُٟىت مؿاٖضاث"قــــاهض بًغان"جغا٣ٞهــــا ٢ُــــ٘ بدٍغ

ذ بـــإن الؿـــُٟىت ؾترؾـــى فـــي  ت لخماًتها،والخهـــٍغ ٖؿـــ٨ٍغ

ـــــظه  ــ ــ ــ ــــضه لهـ ــ ــ ــ ـــــخمض ًــ ــ ــ ـــً ؾـــ ــ ــ ــ ــ ـــــض مـ ــ ــ ــــخ٣ُ٘ ًـــ ــ ــ ــ ـــا ؾــ ــ ــ ــ الُمً،وبإجهـــ

 رؾى بٗض طل٪ وجٟٙغ خمىلتها في ظُبىحي-الؿُٟىت،لت
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 الخىافـ على العغاق: -3

ـــا         ــ ـــــغا١ ع٦ىـ ـــــغان والٗـ ًـ ـــحن ب ــ ــــت بـ ــــذ الٗال٢ــ ٧اهــ

مهما في جىظهاث بًـغان الخاعظُـت،وفي الخٗامـل مـ٘ صو٫ 

لــت  الجىاع،خُــض ٖــٝغ البلــضًً الخــغب زــال٫ ٞتــرة ٍَى

ــــت هٓـــــغ /087مىـــــظ  ـــً وظهـ ــــظه الخـــــغب مــ ،٣ٞـــــض مشلـــــذ هـ

ـــــذ ــ ــ ــ ــ ـــي صامـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــت والتـ ــ ــ ــ ــ ـــــُاصة  7 بًغاهُــ ــ ــ ــ ــ ـــــضصا لؿـ ــ ــ ــ ــ ــــىىاث مهـ ــ ــ ــ ــ ؾــ

بًغان،الؾُما بٗض حٛلٛل ظِل نضام خؿحن في اإلاضن 

الجىىبُــــــت مــــــً بًغان،وبٗــــــض و٢ــــــ٠ بَــــــال١ الىــــــاع عخبــــــذ 

ـــحن  ــ ــ ــ ـــــضام خؿـ ــ ــ ــــاث نـ ــ ــ ـــــت لؿُاؾــ ــ ــ ـــت الضولُـ ــ ــ ــ ـــــغان باإلصاهـ ــ ــ بًـ

ًــــغان الكــــاملت  ـــتراجُجُت ب ؤلا٢لُمُت،لــــظل٪ زًــــٗذ بؾـ

م٘ الٗغا١ لخُٛحراث واؾٗت الىُا١ بٗـض ؾـ٣ٍى هٓـام 

،خُـــــض ٖملـــــذ بًـــــغان ٖلـــــى الخٟـــــاّ 2//1نـــــضام ٖـــــام 

ٖلـى هٟىطهــا ال٣ــىي فــي الخ٩ىمـت الٗغا٢ُــت خُــض ٖملــذ 

بهىعة مباقغة ؤو ٚحـر مباقـغة لدكـ٨ُل خ٩ىمـت حهـُمً 

 1ٖلحها الكُٗت-

الٗامــل الشــاوي فــي جىظــه بًــغان ججــاه الٗــغا١ هــى  

ً،وهىـا بقـاعة بلـى الـضو٫  مىاظهـت جـإزحر اإلاىاٞؿـحن آلازٍغ

لـــــى عؤؾـــــ ـــان الؿـــــيُت ؤلا٢لُمُـــــت ٖو ـــٗىصًت،لظل٪ ٧ــ ها الؿــ

ــــض مــــً الىٟــــىط ؤلا٢لُمــــي للٟــــىػ فــــي  البــــض مــــً ٦ؿــــب اإلاٍؼ

ـــبت إلؾـــــ٣اٍ  ــــت مىاؾــ اإلاىاٞؿـــــت،و٢ض ٢ـــــضم الٗـــــغا١ مىهـ

غ بِئت  مشل هظه اإلاىاٞؿت،لن الؿى١ الٗغاقي ال٨بحر ًٞى

حـــــــــــــــــــــر  اؾـــــــــــــــــــــدُٗاب للخجـــــــــــــــــــــاعة ؤلاًغاهُـــــــــــــــــــــت اإلاكـــــــــــــــــــــغوٖت ٚو

اإلاكغوٖت،ٟٞي ْل ال٣ٗىباث التي ٧اهذ مٟغويت ٖلى 

ـــ ًــــغان ٢ـ ـــً هٓـــــام ب ضمذ الٗـــــغا١ ٞغنــــت هاثلــــت للتهـــــغب مـ

ال٣ٗىبــــــــاث ال٣اؾــــــــُت بضعظــــــــت متزاًــــــــضة،في م٣ابــــــــل طلــــــــ٪ 

 ٖملذ الؿٗىصًت ٖلى صٖم الٟئاث الؿيُت الٗغا٢ُت

اإلادىع الخامـ:جإزحر الاجفاق الىىوي على 

 ألاهضاف ؤلاكلُمُت للمملىت العغبُت الؿعىصًت

ـــبذ       ـــٗىصًت لخهــ تهــــضٝ اإلامل٨ـــــت الٗغبُــــت الؿــ

ــــىة ب٢ل ــ ــ ـــــاخت ٢ــ ــ ــ ـــً الؿـ ــ ــ ــ ـــــغان ٖـ ــ ــ ـــاص بًـ ــ ــ ــ ــــت وببٗـ ــ ــ ـــــت مهُمىــ ــ ــ ُمُـ

ؤلا٢لُمُت،وهــــظا ًىُــــىي ٖلــــى مماعؾــــت ٢ىتهــــا مــــً قــــبه 
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ـغة الٗغبُـت بلـى بـالص الكـام،ما ٌٗجـي جًـ٤ُِ مجــا٫  الجٍؼ

الخـــــــــإزحر ؤلاًغاوـــــــــي مـــــــــً الكـــــــــغ١،م٘ طلـــــــــ٪ ٞـــــــــةن الٗاهـــــــــل 

ض ٨ٞغة الضزى٫ في نضام ٖؿ٨غي م٘  الؿٗىصي ال ًٍا

ـــاى مٟخىخـــت ل لٛـــؼو مــــً بًـــغان،لن طلـــ٪ ٢ـــض ًتـــر٥ الٍغ

 الخلُج الٟاعسخي-

ــــت           ــ ــ ـــــُم٨ً الضولــ ــ ـــــظي ؾـــ ــ ــ ـــــا١ الـ ــ ــــ٘ الاجٟـــ ــ ــ ومــ

الٟاعؾــُت مــً الخٗامــل مــ٘ اإلاى٣ُــت،جلجإ الؿــٗىصًت بلــى 

ـــــي  ــ ـــــضص ؤلاًغاوــ ــ ـــــت الخمــ ــ ـــــي إلاىاظهــ ــ ـــــجي ٖغبــ ــ ـــــال٠ ؾــ ــ ــــاء جدــ ــ ــ بىـ

م مـــــــــــً َمإهـــــــــــذ وػٍـــــــــــغ الخاعظُـــــــــــت  لى الـــــــــــٚغ اإلاتزاًـــــــــــض،ٖو

٩ــي ظــىن ٦حــري  ،ان الىالًــاث اإلاخدــضة John Kerryألامٍغ

٨ُت ؾدؿاٖض ٖلى عصٕ جىامي ٢ىة الخإزحر ؤلا٢لُمي  ألامٍغ

ؤلاًغاوي ٦ىدُجت لالجٟـا١ الىىوي،ٞـةن الؿـٗىصًت حٗمـل 

ٖلى بًجاص جدال٠ ظضًض في الٗـالم الٗغبـي ل٨ـبذ ال٣ـىة 

ىن  ؤلاًغاهُت،وؾدؿـــخمغ فـــي صٖـــم و٦الرهـــا الـــظًً ًخهـــاٖع

اث اإلاخدالٟت م٘ بًغان-  م٘ اإلاجمٖى

ـــــام         ـــً ٖــ ــ ــــاب٤ مـ ــــذ ؾـــ ــــي و٢ـــ ــــذ ؤٖل 1/04فــ ىـــ

الجامٗت الٗغبُت ًٖ زُِ إلوكاء ٢ىة ٖغبُت مىخضة 

للــغص ٖلــى التهضًــضاث ألامىُــت وألاػمــاث فــي اإلاى٣ُت،هــظه 

ال٣ـــــىة بطا جــــــم بوكـــــائها ؾدكــــــمل ظىـــــىص ظمُــــــ٘ الــــــضو٫ 

صولـت(،والتي هـي ظـؼء مـً الجامٗـت بمـا ٞحهـا  11الٗغبُت)

 اإلال٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت ومهغ-

ـــــُ        ــ ـــــظي ؾـــ ــ ـــــِل ٖغبي)والــ ــ ــــاء ظــ ــ ــ ٩ىن بن بوكـ

،ؾِىاؾـب 2عظـل( ///-/3ي٠ٗ حجم ٢ىة عص الىـاجى بــ

ــــىط  ــــت،إلاى٘ هٟــ ـــٗىصًت ؤلا٢لُمُــ ــ ـــــاث الؿـ ـــ٘ َمىخـ ــ ـــــا مـ جمامـ

بًـــــغان وؤجباٖهـــــا فـــــي اإلاى٣ُـــــت،ال٣ىة التـــــي ًجـــــغي ونـــــٟها 

ـــً  ــ ــ ــ ــ ــ ــــضًاث ألامــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــت جدـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــت إلاىاظهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــُلت ظماُٖـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا وؾـ ــ ــ ــ ــ ــ بإجهــ

ؤلا٢لُمـــــي،ًم٨ً ؤن ٩ًـــــىن لهــــــا او٩ٗاؾـــــاث ؾـــــلبُت ٖلــــــى 

ـــ٘ الٗال٢ـــــــاث الُاثُٟـــــــت فـــــــي الكـــــــغ١ ألا  ــ ــــِ ال٨بحر،ومــ وؾـــ

ـــل  ـــً ؤظــ ِ مــ ــٛـ ـــٗىصًت فـــــي الًــ طلـــــ٪ ؾـــــٝى حؿـــــخمغ الؿــ

ـــض مـــً الخ٩امـــل فـــي الجـــِل الٗغبـــي اإلاكـــتر٥،في بَـــاع  مٍؼ

ــــاء  ــ ــ ـــ٘ ؤهدـ ــ ــ ـــُمً وظمُــ ــ ــ ــــي الــ ــ ــ ـــــغان فـ ــ ـــالء بًــ ــ ــ ـــ٘ و٦ــ ــ ــ حها إلاىــ ــٗـ ــ ــ ؾــ

ــــت  ـــي آلاوهــ ـــٗىصًت فـــ ــــاء الؿــ ــــ٪ ل٣ــ ــــى طلـ الوة ٖلــ اإلاى٣ُـــــت،ٖو
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ألازحرة م٘ خمـاؽ هـى جىيـُذ إلاىهجهـا الجضًـض للخدـى٫ 

م مــــً فـــي ال٣ـــىة الىــــاجج  لى الـــٚغ ٖـــً الاجٟـــا١ الىــــىوي-ٖو

ؤن ٢ىة خماؽ ج٣خهغ ٖلـى ٢ُـإ ٚؼة،ٞـةن الؿـٗىصًت 

,جــــغي اخخمــــا٫ الٗــــىصة فــــي مجــــا٫ الؿُاؾــــت ؤلاؾــــغاثُلُت

الٟلؿُُيُت،وجهبذ ٖامال مهُمىـا ُٞمـا ًخٗلـ٤ ب٣ًـاًا 

غة الٗغبُت-  قما٫ قبه الجٍؼ

 

 زاجمت: 

ـــ٩الُت            ــ ــ ــ ــ ـــــً ؤلاقـ ــ ــ ــ ــــت ٖـ ــ ــ ــ ـــر و٦ةظابــ ــ ــ ــ ــ ــــي ألازحـ ــ ــ ــ فــ

اب٣ا ًم٨ـً ال٣ـى٫ بـإن الاجٟـا١ الىـىوي ٢ـض اإلاُغوخت ؾ

سُـت ؾـاهمذ وؾدؿـاهم صون قـ٪ فـي  مشال مدُـت  جاٍع

بٖـــاصة عؾـــم مالمـــذ الكـــغ١ ألاوؾـــِ،خُض ؾـــاهم هـــظا 

غ الؿــــالح الىـــــىوي فـــــي  الاجٟــــا١ فـــــي مىــــ٘ بًـــــغان مــــً جُـــــٍى

ــــض  ــ ــ ــ ـــــاصة بٗــ ــ ــ ـــ ـــــضة إٖل ــ ــ ـــــت ظضًــ ــ ــ ـــ٩ل مىهـــ ــ ــ ــ ــــ٪ قــ ــ ــ ــ ـــل طلــ ــ ــ ــ م٣ابــ

ا٢خهــــــاصها،وهى ألامــــــغ الــــــظي ؾــــــُُٗض حكــــــ٨ُل ٖال٢ــــــاث 

ضو٫ ؤلا٢لـــُم بهـــٟت زانـــت وصو٫ الٗـــالم ٩٦ـــل بًـــغان بـــ

بهــٟت ٖامــت،ألامغ الــظي ؾدؿــخُٟض مىــه بًــغان فــي حُٛحــر 

ــاصة  صًىام٨ُُــاث ال٣ــىة فــي الكــغ١ ألاوؾــِ،مً زــال٫ ٍػ

حها لخمضًــض  ــل و٦الرهــا فــي لبىــان والــُمً فــي بَــاع ؾـٗـ جمٍى

هٟىطهـــا مـــً البدـــغ ألابـــٌُ اإلاخىؾـــِ ونـــىال بلـــى زلـــُج 

ٗـــغا١ فـــي الخـــغب يـــض ٖـــضن-خُض ؾـــدخجه ؤوال لـــضٖم ال

ـاصة صٖـم هٓـام ألاؾـض فـي  جىُٓم الضولت ؤلاؾـالمُت،م٘ ٍػ

م مــً ايـــُغاب الٗال٢ــت مـــ٘ خمـــاؽ  لى الـــٚغ ؾــىعٍا،ٖو

خلُٟهــــا ؤلا٢لُمـــــي فـــــي الؿـــــىىاث ألازحـــــرة،بال ؤجهـــــا جدـــــاو٫ 

ؤٖــــــــــــــــــاصة الخىانــــــــــــــــــل وبٞكــــــــــــــــــا٫ الخ٣ــــــــــــــــــاعب الؿــــــــــــــــــٗىصي 
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